
1



                         மமாணவர்களுக்கு புறநமானூற்றுச் சிறுகததைகள

                                                              முல்தலை முத்ததையமா

2



நூல் : மமாணவர்களுக்கு புறநமானூற்றுச் சிறுகததைகள

நூல் ஆசிரியர் : முல்தலை முத்ததையமா

மின்னூலைமாக்கம் : தை . தைனசசேகர் 

மின்னஞ்சேல் : tkdhanasekar@gmail.com

வவளியிடு : FreeTamilEbooks.com

உரிதம:

உலைகளமாவிய வபமாதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)

இது சேட்ட ஏற்புதடய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுசம. முழு உதரைதய 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில் கமாணலைமாம்.

பதிப்புரிதம அற்றது

இந்தை ஆக்கத்துடன் வதைமாடர்புதடயவர்கள, உலைகளளமாவிய வபமாதுப் பயன்பமாட்டுக்கு என 

பதிப்புரிதமச் சேட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தைங்கள அதனத்துப் பதிப்புரிதமகதளயும் 

விடுவித்துளளனர்.

நீங்கள இவ்வமாக்கத்ததைப் படிவயடுக்கலைமாம்; சமம்படுத்தைலைமாம்; பகிரைலைமாம்; சவறு 

வடிவமமாக மமாற்றலைமாம்; வணிகப் பயன்களும் அதடயலைமாம். இவற்றுக்கு நீங்கள ஒப்புதைல் 

ஏதும் சகமாரைத் சதைதவயில்தலை.

***

இது, உலைகத் தைமிழ் விக்கியூடகச் சேமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தைமிழ் இதணயக் 

கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இதணந்தை கூட்டுமுயற்சியில், பதிசவற்றிய 

நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சிதயப் பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற 

முகவரியில் விரிவமாகக் கமாணலைமாம்.

Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human readable summary of the legal code found at 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode

No Copyright

3



The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving 

all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring 

rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking 

permission.

***

This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community 

( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this 

collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx.

நூல் மூலைம – https://ta.wikisource.org/s/8viw

நன்றி – விக்கி மூலைம குழு – https://ta.wikisource.org

4



வபமாருளடக்கம்

 முன்னுதரை...................................................................................................................................................8
1. “தைமாயில்லைமாக் குழந்ததை”........................................................................................................................9
2. கமாவலைசன சமலைமானவன்....................................................................................................................10
3. வகமாதடயமாளன் பண்பு.......................................................................................................................11
4. புலி கிளம்பிவிட்டது...........................................................................................................................12
5. குதறப்பிறவிகள..................................................................................................................................13
6. புறமாவும் புதைல்வரும்............................................................................................................................14
7. ஞமாயிறும் திங்களும்............................................................................................................................15
8. இரைந்தும் உயிர் வமாழ்வசதைமா?..............................................................................................................16
9. எதிர்த்து நிற்சபமார் யமார்?......................................................................................................................17
10. தைதலைவனின் வலிதம.......................................................................................................................18
11. இரைவலைர் யமார்? புரைவலைர் யமார்?.........................................................................................................19
12. அளவிட முடியமாதை அளவு!...............................................................................................................20
13. பரிசில் வமாழ்க்தக!.............................................................................................................................21
14. என்வனன்று வசேமால்வசதைமா?..............................................................................................................22
15. கவரி வீசிய கமாவலைன்.........................................................................................................................23
16. மனத்தின் சவகம்................................................................................................................................24
17. அதியமமான் அஞ்சுகின்றமானமா?........................................................................................................25
18. தைண்புனலும் தைறுகண் யமாதனயும்..................................................................................................26
19. என்ன வமாழ்க்தக!...............................................................................................................................27
20. அவரைவர் பங்கு!...................................................................................................................................28
21. பதகவர்களின் நடுக்கம்....................................................................................................................29
22. “நல்லைறத்ததை நம்பு”...........................................................................................................................30
23. துன்பம் துதடக்கும் குதட!............................................................................................................31
24. புறப்படு சபமார்க் களத்திற்கு!...........................................................................................................32
25. வீரைனுக்கு அழகு!.................................................................................................................................33
26. யமாருதடய புகழ் உயர்ந்தைது!............................................................................................................34
27. அன்னச் சசேவசலை சகள!....................................................................................................................35
28. தைமிழின் ஆட்சி!...................................................................................................................................36
29. வகமாடுத்து நீண்ட தககள!.................................................................................................................37
30. தைமிழ்க் குலைம்!......................................................................................................................................38
31. என்றும் குதூகலைம்!.............................................................................................................................39
32. சுதமயும் வறுதமயும்.......................................................................................................................40
33. பமாரியும் மமாரியும்.................................................................................................................................41
34. பஞ்சேமாங்கம் எதைற்கு?..........................................................................................................................42
35. சபமார்க் கதலை வதைரிந்சதைமார் உண்சடமா?..........................................................................................43
36. பமார், பமார் பதடக் கருவி பமார்!.........................................................................................................44
37. ஒளதவ கண்ட கமாட்சி.......................................................................................................................45
38. முதைதலை வமாய் யமாதன.......................................................................................................................46
39. எது உதடதம?...................................................................................................................................47
40. ஆய்நமாடும் தைமாய் நமாடும்.....................................................................................................................48
41. எண்ண முடியமாதை யமாதனகள!.........................................................................................................49
42. கமாடும் பமாடியசதைமா?............................................................................................................................50
43. வடக்கும் வதைற்கும்.............................................................................................................................51
44. ஆடு! பமாடு! அசதைமா...அவன் நமாடு!..................................................................................................52
45. “உன்திரு உருவம்”.............................................................................................................................53
46. கிளிக்கூட்டமும் திதனக்கதிரும்...................................................................................................54

5



47. மதலை சபமான்ற மனம்........................................................................................................................55
48. சபகனின் வபருதம...........................................................................................................................56
49. மமாரிக் வகமாதட....................................................................................................................................57
50. மதலைதயப் பமாடிசனமாம், மங்தக அழுதைமாள!.............................................................................58
51. யமாம் சவண்டுவது பரிசில் அல்லை!.................................................................................................59
52. குதிதரைதயத் சதைரிசலை பூட்டு...........................................................................................................60
53. “நதக அணிந்தைனர்”...........................................................................................................................61
54. ஊரும் சபரும் உதரைக்கமமாட்டமான்!...............................................................................................62
55. வில்லைமாளன் ஓரி...................................................................................................................................63
56. அரிது எது? எளிது எது?.....................................................................................................................64
57. பமாணசன சகள!...................................................................................................................................65
58. கமானங் கிழமான் குன்றம்.....................................................................................................................66
59. ஏதறக் சகமான் குணம் எவர்க்கு வரும்?........................................................................................67
60. குமணன் புகழ், குரைங்குக்கும் வதைரியும்.........................................................................................68
61. புகழ் சகட்டு ஓடி வந்சதைன்..............................................................................................................69
62. எல்சலைமார்க்கும் வகமாடு!.....................................................................................................................70
63. இளங்குமணமா, என் வசேய்தைமாய்?.......................................................................................................71
64. மதிப்பு யமாருக்கு?................................................................................................................................72
65. பிட்டங் வகமாற்றணின் வபரும் புகழ்!............................................................................................73
66. இன்று சபமால் என்றும் வமாழ்க!.......................................................................................................74
67. ஏற்றுக உதலை ஆக்குக சசேமாறு!.........................................................................................................75
68. பண்ணன் வமாழ்க!...............................................................................................................................76
69. வநஞ்சேம் திறப்பவர் நின்தனக் கமாண்பர்!....................................................................................77
70. கீரைஞ்சேமாத்தைன் வீரைம் வபரிது!..............................................................................................................78
71. “நீயும் வமா”............................................................................................................................................79
72. உலைகம் இருக்கின்றது!.......................................................................................................................80
73. கற்றல் நன்சற!.....................................................................................................................................81
74. முதறயமாகத் திதற வகமாளக!............................................................................................................82
75. ஒட்டுசவமான் ஒட்ட வண்டி ஒடும்!................................................................................................83
76. உலைகிற்கு உயிர் எது?..........................................................................................................................84
77. நல்லை நமாடு.............................................................................................................................................85
78. “மயக்கும் மக்கள”.............................................................................................................................86
79. உண்பது ஒரு நமாழி!.............................................................................................................................87
80. பல்லைமாண்டு வமாழ்வது எப்படி?.......................................................................................................88
81. யமாதும் ஊசரை, யமாவரும் சகளிர்!......................................................................................................89
82. தைனி வமாழ்வும் குடும்ப வமாழ்வும்!..................................................................................................90
83. “துன்ப உலைகம்"...................................................................................................................................91
84. நதரைத்து மூத்தைவர்கசள, சகளிர்!.....................................................................................................92
85. சவம்பும் அமுதைமும்..........................................................................................................................93
86. கடல் சமல் எழும் கதிரைவன் நீ........................................................................................................94
87. புகழ் என்றமால் இதுவன்சறமா புகழ்!...............................................................................................95
88. “அறப் சபமார்”......................................................................................................................................96
89. இளஞ் சசேட் வசேன்னி.........................................................................................................................97
90. பமாட்டுக்குப் பரிசு!..............................................................................................................................98
91. அறசனமா? திறசனமா?...........................................................................................................................99
92. “தகதயக் கமாட்டு”...........................................................................................................................100
93. மதைம் பிடித்தை யமாதன!......................................................................................................................101
94. “அண்ணனும் தைம்பியும்”................................................................................................................102
95. “மரைம்படு சிறு தீ”.............................................................................................................................103

6



96. “தக சவல்”........................................................................................................................................104
97. இரைந்து, உயிர் வகமாண்டமான் எமன்................................................................................................105
98. புகழ் மூடும் தைமாழி.............................................................................................................................106
99. “சுட்டுக் குவி”....................................................................................................................................107
100. “பிந்தி வந்தைமார்”...............................................................................................................................108
101. “கமாதைல் நன் மரைம்”..........................................................................................................................109
102. “கணவன் ஊர்ந்தை குதிதரை”...........................................................................................................110
103. “உதற சமமார்த் துளி”.....................................................................................................................111
104. வகமாளதக மறவமாதை குமரைன்.........................................................................................................112
105. அருவிதலை நல்லைணி......................................................................................................................113
106. “கயல் மீன் வகமாடி”........................................................................................................................114
107. “கன்தற சநமாக்கிய கறதவப் பசு.”............................................................................................115
108. ஆனந்தைக் கண்ணிர்..........................................................................................................................116
109. வபற்ற நமாளினும் வபரிது மகிழ்ந்தைமாள......................................................................................117
110. ஒசரை மகன்.........................................................................................................................................118
111. சகடயம் தைமா......................................................................................................................................119
112. வீரைத்தைமாய் கூறினமாள........................................................................................................................120

7



 முன்னுதரை

புறநமானூறு மமாவபரும் வரைலைமாற்று ஏடு. தைமிழர் வமாழ்க்தகக் கணக்குப் வபமாறிக்கப் 

வபற்றுளள சபசரைடு, பமாடல்கள நமானுசற. படிக்கத் வதைமாடங்கி விட்டமாசலைமா, வபறும் 

அனுபவங்கள பலைசகமாடி. மனக் சகமாணதலை நிமிர்க்கும் ஒரு பமாடல். வதளந்தை முதுதக 

சநரைமாக்கும் மற்வறமாரு பமாடல். சிந்தைதன வளர்க்கும் புறப் பமாடல். வசேயலைனமாக்கும் 

அப்பமாடல். அறம் வளர்க்கும். அறிதவப் வபருக்கும். வீரைம் ஊட்டும். அன்தப 

விதளவிக்கும். ஊக்கம் நிரைப்பும். உணர்ச்சியூட்டும். கடதம உணர்த்தும். வீறு வபற்வறழச்

வசேய்யும் வரைலைமாறுகள, கண்ணில் கனல் எழுப்பும் கமாட்சிகள, மமார்தப விம்மச் வசேய்யும் 

வீரைச் வசேய்திகள; இப்படி எத்தைதனசயமா வியத்தைகு வசேய்திகதளப் புறப் பமாடல்களில் 

பமார்க்கலைமாம்.

இதுவதரை, புலைவர்கசள இப் சபசரைட்டிற்குத் தைனி உரிதம பமாரைமாட்டி வந்தைனர். இந்நிதலை 

மமாற சவண்டும். புற நமானூறு வபமாது உதடதம - வபமாதுச் வசேமாத்தைமாக சவண்டும். எழுத்துக் 

கூட்டிப் படிப்பவருங்கூடப் புறநமானூற்தறப்படித்துப்பயன் துய்க்கசவண்டும். இதைற்கமாக 

எழுந்தை சிறு முயற்சியின் விதளசவ இந்நூல். புறநமானூற்றுப்பமாடல்கள 400 உளளது. 

அதில் மமாணவர்களுக்கு புரியும் வண்ணம் 113 பமாடல்கள கததை வடிவில் இங்சக 

வதைமாகுத்து வழங்கப்பட்டுளளது.

                                                                                                                   முல்தலை பிஎல். முத்ததையமா
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1. “தைமாயில்லைமாக் குழந்ததை”

குழந்ததை பிறந்தைததைக் கண்ட தைமாய் வகமாளதள இன்பம் வகமாளகிறமாள. வபற்றமால் மட்டும் 

சபமாதுமமா? தைமான் வபற்ற கண்மணிதய ஓய்வு ஒழிவு இன்றிப் சபணுகிறமாள. 

வபற்றவளுக்கு உறக்கம் ஏது? உளளத்தில் அதமதி ஏது?

வபற்ற குழந்ததைக்கு சவளமா சவதள பமால் ஊட்டுகிறமாள. கமாற்று, துளசு படமாதைபடி 

கருத்துடன் பமாதுகமாக்கிறமாள. வதைமாட்டிலில் இட்டுத் தைமாலைமாட்டித் தூங்கதவக்கிறமாள. ஈ, 

எறும்பு அருசக வசேல்லைமாதைபடி பமார்த்துக் வகமாளகிறமாள.

இப்படிக் சகமாடிப் பணிவிதடகள வசேய்து குழந்ததைதயக் கமாப்பமாற்றுகிறமாள. தைமாய்க்குக் 

குழந்ததையின் கததைதைமான் தைதலைவனுக்குக் குடும்பத்தின் கததையமாகும். மன்னனுக்கு 

நமாட்டின் கததையமாகும்.

நமாட்டிற்குத்தைமான் நல்லை அரைண் இருக்கிறசதை என்று அரைசேன் சும்மமா இருக்க முடியுமமா? 

பதகவர் புகமுடியமாதை நமாட்டில் பசி புகுந்து விடலைமாம். வஞ்சேகர் வகமாளதள வகமாளள 

முடியமாதை நமாட்தடப் பஞ்சேம் வகமாளதள வகமாண்டு விடலைமாம். சநமாய், வநமாடிகள-இன்னும் 

எத்தைதனசயமா தீதமகள புகலைமாம்.

அரைசேன்,குழந்ததைதயக் கமாக்கும் தைமாய் சபமான்று கண்ணும் கருத்துமமாய் இருந்து நமாட்தடக் 

கமாக்க சவண்டும்.

அத்தைதகய அரைசேனின் கமாவசலை ஆட்சியமாம், இளஞ்சசேட்வசேன்னியின் நமாடு தைமாயுதடய 

குழந்ததை. அவன் பதகவர் நமாசடமா தைமாயில்லைமாக் குழந்ததை.
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2. கமாவலைசன சமலைமானவன்

கதிரைவன் கமாதலையில் கிழக்சக உதிக்கிறமான். மமாதலையில் சமற்சக வசேன்று மதறகிறமான். 

பகல் சவதளயில் உச்சி வமானத்தில் ஒளி வசேய்கின்றமான். இரைவில் அவன் எங்சக? அவன் 

ஒளி எங்சக? சமற்கு மதலைக்கப்பமால் மதறந்து கிடக்கிறமான். ஏன்?

அசதைமா நிலைமா வருகின்றசதை அதைனிடம் சகட்சடமாம் நிலைசவ, நிலைசவ. கதிரைவன் ஏன் ஓடி 

விட்டமான்? உனக்குத்சதைமாற்று விட்டமானமா? உனக்கு அஞ்சி மதறந்து வகமாண்டமானமா? 

கதிரைவனும் ஒரு வீரைனமா? வபரிய சகமாதழ சீச்சீ. ஒரு நமாளும் ஒப்பற்றவன் ஆகமமாட்டமான்.

ஆனமால், ஒப்பற்றவனமாகக் கூறும் சிறப்புதடயவன் யமார்? அவன்தைமான் மக்கள நலைங் 

கமாக்கும் மமாண்பு மிக்க அரைசேன்.

அவன் புகழ்இரைவிலும் ஒளி வீசும் பகலிலும் ஒளி வீசும்!

அவன் வபயர் நமான்கு திதசேகளிலும் வபமாறிக்கப் பட்டிருக்கும் இல்தலைவயன்பதைற்கு 

நடுங்கும் அவனுதடய தககள, எதிரிதயக் கண்டசபமாது நடுங்குவதில்தலை. அவனன்சறமா

ஒப்பற்றவன்? சமலைமானவன் கதிரைவசன, உன் சதைமால்விதய நீ ஒப்புக் வகமாள!

10



3. வகமாதடயமாளன் பண்பு

பண்தடத் தைமிழகம். அப்பப்பமா! வபமாறி பறக்கும் பமாதலை நிலைம்; சபமாக முடியமாதை நீண்ட 

வழி கடக்கமுடியமாதை வபருங் கமாடுகள.

அக்கமாடுகளின் இதடசய, வில்சலைர் உழவர் வமாழ்கின்றனர். அவர்கள யமாருக்கும் அஞ்சேமாதை 

மறவர்கள. ஆறதலைகளவர். வழிப்பறி வசேய்வசதை அவர்கள வதைமாழில். மக்கள வபமாருள 

சதைடும் வபமாருட்டு, அயல்நமாடு வசேல்வது உண்டு. அவர்கள அப்பமாதலை நிலைத்ததைக் கடந்து 

வசேல்லை சவண்டும். பரைற்கற்கள பமாதைத்ததைப் புண்ணமாக்கும்; உடதலைக் கிழிக்கும் 

முட்புதைர்கள நிதறந்தை இத்தைதகய நீண்ட வழிகதளக் கடந்து வசேன்றுதைமான் வபமாருளசதைட 

சவண்டும்.

வணிகக் கும்பல் ஒன்று அவ்வழிசய வசேன்றது. சகமாதட கடுதமயமாக எரித்துக் 

வகமாண்டிருந்தைது. பமாதலை நிலைம் வகமாதித்துக் வகமாண்டிருந்தைது.

ஆனமால், அவ்வவம் பமாதலைதயக் கடந்து வசேன்ற வணிகர்கள பட்டபமாட்தட 

என்வனன்பது. திடீவரைன்று அக்கும்பலின் சமல், அம்புகள பமாய்ந்தைன. அவர்கள அய்சயமா 

அம்மமா என்று அலைறினமார்கள. அம்புபட்ட வணிகர்கள கீசழ வீழ்ந்தைனர். கதைறித் 

துடிதுடித்து இறந்தைனர்.

மதறந்திருந்து அம்வபய்திய மறவர்கள, விற்களுடன் ஓடிவந்தைனர். வீழ்ந்சதைமாரிடமிருந்தை 

வபமாருட்கதளக் கவர்ந்தைனர், பிணங்களின் சமல் கற்கதள அடுக்கி, மதறத்து விட்டுச் 

வசேன்றனர். ஆனமால், "யமாரும் பிணங்கதளப் பமார்க்கக் கூடமாது" என்பது அவர்கள 

எண்ணம். ஆனமால், பிணங்கள அழுகி நமாற்றம் எடுக்கத் வதைமாடங்கினதும், கழுகும் 

பருந்தும் சூழ்ந்து வகமாண்டன. ஆயினும், கற்குவியல்களின் சமசலை அமர்ந்து 

குரைவலைடுத்துக் கூவி வருந்தின.

பமாதலைநிலைக் வகமாடிய வழிகளின் கமாட்சிதயப் பமார்த்தீர்களமா? என்ன வகமாடுதம, எவ்வளவு

துன்பம்!

இத்தைதகய வகமாடிய வழிகதளக் கடந்து உயிசரைமாடு வந்தைனர் சிலைர். எதைற்கமாக வந்தைனர்? 

அரைசேதனக் கமாண்பதைற்கமாக அவர்கள யமார்? இரைவலைர்கள! மனக்குறிப்தப முகத்ததைக் 

கண்டமமாத்திரைத்திசலைசய, அறிந்து வகமாடுத்து மகிழும் வகமாதடயமாளனமாகிய வழுதியின் 

அருதள எண்ணிசய புலைவர்கள இத்தைதகய வகமாடிய வழியிலும் நடந்து வந்துளளனர்.
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அவர்கள கூறும் பமாதலையின் கததை, அப்பப்பமா, எவ்வளவு பயங்கரைம், பமாதலையில் 

படுவகமாதலை.

4. புலி கிளம்பிவிட்டது

ஒரு வரிப்புலி, சவட்தடக்குக் கிளம்பியது. மிருகங்கதள அடித்துத் தின்றது; 

பசிதீர்ந்தைபின், குதகக்கு ஒடி வந்தைது.

குதகயினுளசள கல்லிடுக்கில் புலிபடுத்தைது. உண்ட மயக்கம்-நன்கு உறங்கி விட்டது.

மமாதலை வந்தைது.நிலைமா எழுந்தைது-ஒளிதயச் வசேமாரிந்தைது. கமாவடங்கும் ஒசரை வவளிச்சேம்!

குதகயினுளளும் நிலைவின் ஒளி புகுந்தைது!

புலியிருந்தை இடமல்லைசவமா இது. இப்வபமாழுது, வவற்றிடமமாய்க் கமாட்சியளிக்கிறசதை.

புலி எங்சக?

எங்சக சபமாயிருக்கும்?

அசதைமா, கமாட்டில் சகட்கும் அரைவம், அக் சகளவிக்கு விதட கூறுகிறது. அது, மீண்டும் 

சவட்தடக்குக் கிளம்பி விட்டது. கமாசட நடுங்குகிறது..

குதகயில், புலிதயக் கமாணவில்தலை என்றமால், மீண்டும் சவட்தடக்குப் சபமாய்விட்டது 

என்பசதை வபமாருள. இது புலியின் கததை!

புலிதயப் சபமான்றவன் வீரைன். புலியின் கததைதைமான் வீரைன் கததையும்.

வீரைதன ஈன்வறடுத்தை அன்தன அதைதன நன்கறிவமாள. அவ்வீரைப் புலிதயச் சுமந்தைது அவள 

வயிறுதைமாசன? அப்புலி உறங்கிய குதகயும் அதுதைமாசன?

அத்தைதகய வீரைத்தைமாய் ஒருத்திதய ‘உன் மகன் எங்சக?’ என்று சகட்டமாள பக்கத்து 

வீட்டுக்கமாரி. அவள என்ன வசேமால்வமாள?

“குதகயினின்றும் புலி கிளம்பி விட்டது. அது பதகவர்கதள சவட்தடயமாடும் 

சபமார்க்களத்திற்குப் சபமாயிருக்கிறது” என்றுதைமான் கூறினமாள.
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5. குதறப்பிறவிகள

ஒரு குழந்ததை பிறந்தைது. அது, குருடு அழகிய கமாட்சிதயப் பமார்க்க முடியமாது. மற்வறமாரு 

குழந்ததை பிறந்தைது! அது உருவமற்ற பிண்டம். தக இல்தலை. கமால் இல்தலை. கண் இல்தலை. 

வமாயும் கூட இல்தலை. மற்றும் சிலை குழந்ததைகள பிறந்தைன. அதவ, கூன், குருடு, ஊதம, 

வசேவிடு, மமா, மருள...

எட்டுக் குழந்ததைகளும் குதறப் பிறவிகள. அதவ வமாழ்ந்தும் பயன் என்ன? உலைகில் உளள

மனிதை உயிர்களுக்கு தக, கமால், உண்டு. கண், வமாய், மூக்கு, வசேவி வமாய் வயிறு எல்லைமாம் 

வபற்ற நிதற பிறவிகளதைமாம் அதவ. ஆனமால் அறம், வபமாருள, இன்பம் ஆகிய 

மூன்தறயும் நமாடமாதை பிறவிகள அதவ. எட்டுக் குதறகளுதடய எச்சேப் பிறவிகளிலும், 

வகமாச்தசேப் பிறவிகள அதவ.
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6. புறமாவும் புதைல்வரும்

கிளளி வளவனுக்குக் சகமாபம் வந்தைது. தைன் பதகவனமான மலைய மமானுதடய மக்கதள, 

வகமாதலையமாதனக் கமால்களில் இடறதவத்துக் வகமால்லை முயன்றமான்:

நிறுத்து!, என்ற ஒரு குரைல் சகட்டது! நிமிர்ந்து வமாளுடன் திரும்பினமான்.

சகமாவூர் கிழமார் நின்றிருந்தைமார்.

“உன் மரைபு எது?” என்று சகட்டமார், கிழமார்.

“கிளளிக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்தலை! புறமாவுக்கமாகத் தைன்தனசய வகமாடுத்தை சிபிச் சேக்கரை 

வர்த்தியின் மரைபிற் பிறந்தைவன் நீ”

இந்தைச் சிறுவர்கள யமார்?

கிளளிவளவன் புலைவதரைப் பமார்த்தைமான்.

புறமாதவப் சபமான்றவர்கள...இல்தலையமா?

வளவன் தைதலை குனிந்தைமான்.

மதலையமமான் உனக்குப் ப்தகவன் அல்லைன். புலைவர்கதள வருத்தும் வறுதமக்குப் 

பதகவன் அவன். பகுத்துண்ணும் பண்பமாளன் அவன். வறுதம என்ற 

வகமாதலையமாதனதயக் கண்டு கதைறும் புலைவர்கதள அவன் தக தைழுவியது. அவன் 

புதைல்வர்கள, இசதைமா, உன்னுதடய வகமாதலையமாதன முன் நின்று கதைறுகின்றனர்...

வளவன் வமாய்விட்டுக் கதைறினமான்.

“புலைவசரை, வபமாறுத்தைருளும் புதைல்வர்கமாள, அழமாதீர்!” என்று அவர்கதளத் தைழுவிக் 

வகமாண்டமான்.

யமாதன நின்ற இடத்திசலை புகழ் நின்றது!
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7. ஞமாயிறும் திங்களும்...

கதிரைவன் எழுகின்றமான், வவம்தமதயச் வசேமாரிகிறமான், சுடுகின்றமான். சகமாதட 

நமாளல்லைவமா? அவன் வகமாடுதமதயக் சகட்கவமா சவண்டும்.

அரைசசே, நீயும் அத்தைதகயவன்... சகமாதடக் கதிரைவன் சபமால் சுடுகின்றமாய்...

ஆனமால் ஒன்று-குடிகதள அல்லை. வகமாடும் பதகதய!

உன் வகமாடிய தககதள கண்டு நமாங்கள அஞ்சே மமாட்சடமாம். ஏவனனில், எங்களிடம் 

இரைவில் எழும் திங்கள சபமால் வருகின்றமாய்!

சுட்ட தககள, குளிர்கின்றன, வவம்தம வசேமாரிந்தை கண்கள, அருள வசேமாரிகின்றன...

ஆதைலின், ஞமாயிறும் நீ, திங்களும் நீ.
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8. இரைந்தும் உயிர் வமாழ்வசதைமா?

இறந்துப் பிறந்தைது குழந்ததை. இல்தலை, இல்தலை. தைதசேப் பிண்டமமாய்ப் பிறந்து விட்டது. 

வீரைமன்னர் அததை என் வசேய்வர்? வமாளமால் அரிந்து புததைப்பர். ஏன்? மறக்குடியிற் பிறக்கும் 

எவ்வுயிரும் விழுப்புண் பட்டு மடிதைல் சவண்டும். உயிர் வமாழ விரும்பி உடல் வகமாண்டு 

திரிந்தைமால் மட்டும் சபமாதைமாது. உண்டு வகமாழுத்தை உடதலை தைமிழ்க் குடி விரும்பமாது. 

மனிதைனமாய் இருக்க சவண்டும். மறவனமாய் வமாழ சவண்டும்.

அத்தைதகய மறக்குடியில் பிறந்சதைன் நமான். நமாய் சபமால் இழுத்தைனர். பதகவர்-சிதறப் 

படுத்தினர். கட்டி தவத்தைனர், அவர்களுக்கு அடங்கி, நடந்சதைன். தைண்ணீர் வகமாடும் என்று 

தைமாழ்ந்து சகட்சடன். இப்படி வமாங்கிக் குடித்து வமாழும் சகமாதழதயப் வபறுசமமா 

மறக்குடி வபறமாது
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9. எதிர்த்து நிற்சபமார் யமார்?

சபமார்ப் பதட புறப்பட்டு விட்டது. நற்கிளி தைதலைதம தைமாங்குகிறமான்...

ஊழிக் கமாலைம் சபமால், வமானம் இருளகின்றது. வகமாடிகள, திதசேகதள மூடுகின்றன...

ஏழு கடல்களும் அடி வபயர்ந்து வசேல்வது சபமாற் பதட முழங்குகின்றது. சவல்கள, 

விண்முகட்தடக் கிழிப்பது சபமான்று நீண்டு மின்னி வவட்டுகின்றன...யமாதனகள 

முழங்குகின்றன. இடிமுழக்கம் சகட்கிறது...

இப்பதடதய எதிர்ப்சபமார் யமார்? ஊழிப் புயல் முன் நிற்சபமார் யமார்? பமாவம், அவர்கள 

இரைங்குதைற்குரியர்

17



10. தைதலைவனின் வலிதம

பதகவர் அதியமமாதன எதிர்க்கத் துணிந்து விட்டனர். அவ்தவயமாருக்கு அவர்கள மீது 

இரைக்கம் பிறந்தைது. ஆதைலைமால் இந்தை எச்சேரிக்தக விடுத்தைமார்.

“பதகவர்கசள! சபமாருக்கு வரைமாவதைமாழிவிர்! வந்தைமால், ஒழிவீர் என்பது உறுதி!

எங்கள பதடயில் உளள ஒரு மறவனுக்கு நீங்கள ஈடமாக மமாட்டீர்.

அம்மறவதனப் பற்றி ஒரு வமார்த்ததை ஒசரை நமாளில் எட்டுத் சதைர்கதளச் வசேய்யும் தைச்சேன், 

ஒரு மமாதைம் முயன்று ஒரு சதைர்க்கமாதலைச் வசேய்தைமான் என்றமால், அத் சதைர்க்கமால் எப்படிப் 

பட்டதைமாயிருக்கும்?

இருநூற்று நமாற்பது சதைர்க்கமாலின் பலைத்ததைக் வகமாண்டதைமாயிருக்கும். அப்படிப்பட்ட 

சதைர்க்கமால் உங்கள மீது பமாய்ந்து வந்தைமால் நீங்கள என்ன வசேய்வீர்?

அந்தைத் சதைர்க்கமால், சபமான்றவன் எங்கள பதடத் தைதலைவன். சபமாதரை எதிர்பமார்த்துக் 

வகமாண்டிருக்கிறமான். சபமார்க்கு விருப்பமமாயின், வருக!”
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11. இரைவலைர் யமார்? புரைவலைர் யமார்?

“வவளிமமான், உன்னிடம் பரிசில் வபற வந்சதைன்!” என்றமார் வபருஞ்சித்திரைனமார்.

“தைம்பி, இவர்க்குப் பரிசில் தைருக” என்று தைன் தைம்பிதய சநமாக்கிக் கூறினமான் வவளிமமான்.

இளவவளிமமான், புலைவர் திறம் உணரைமா இதளயன். எனசவ, அவன் தைன் தகக்குக் கிட்டிய 

வபமாருதளக் வகமாண்டு வந்து பரிவசேனக் வகமாடுத்தைமான். வபருஞ்சித்திரைனமார் பரிதசேப் 

பமார்த்தைமார். இளவவளிமமான், முகத்ததைப் பமார்த்தைமார். பின்னர் வசேன்று விட்டமார்.

அவர் அம்வபன விதரைந்து குமணதன அதடந்தைமார். குமணன் புலைவர் முகத்ததைப் 

பமார்த்தைமான்; அவர் கண்களில் பனிக்கும் நீர்த் துளிதயக் கண்டமான். அவன் தககள, 

நீண்டன. புலைவர் பமாடினமார்; குமணன், வபருஞ்சித்திரைனமாருக்குக் தக நிதறயப் பரிசு 

வகமாடுக்கவில்தலை, அவர், கண் நிதறயப் பரிசு வகமாடுத்தைமான்!

என்ன பரிசு என்று நிதனக்கிறீர்கள? ஒரு வபரிய யமாதன!

சித்திரைனமார் உளளத்தில் ஒரு கணம் மின் வவட்டிற்று.

அவர் யமாதனதய ஒட்டிக் வகமாண்டு, தைன் இல்லைத்திற்கமா சபமானமார்? இல்தலை. இல்தலை. 

சநசரை இளவவளிமமானிடம் வசேன்றமார். அவன், கமாவல் மரைத்தில், யமாதனதயக் கட்டினமார்.

“அரைசசே, அசதைமா, உன் கமாவல் மரைத்தில் கட்டியிருக்கும் யமாதனதயப் பமார் அது புரைவலைன் 

தைந்தை பரிசில். இப்சபமாது இதைதன இரைவலைன் உனக்கு அளிக்கிறமான். நின்னிடத்து விட்டுச் 

வசேல்லுகிசறன். ஏற்றுக் வகமாள இதைதன. வசேன்றுவருகிசறன்.”

“புரைவலைர் உண்டு என்பததையும் வதைரிந்து வகமாள, அவ்வமாசற இரைவலைர் உண்டு என்பததையும்

வதைரிந்து வகமாள”, “கமாவல் மரைமும் கட்டப் வபற்றிருக்கும் யமாதன”யும் கததை கூறின.
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12. அளவிட முடியமாதை அளவு!

வமானவீதிதயப் பமார். வபரிய வீதி. அதில் ஏழு குதிதரை பூட்டிய சதைர் ஒடுகிறசதை. சதைரில் 

கதிரைவன்தைமான் உட்கமார்ந்திருக்கிறமான். அப்ப்பமா எவ்வளவு சவகமமாய்த் சதைதரைச் 

வசேலுத்துகிறமான்.

அசதைமா மலைர்க் வகமாடி பமார். அதைதன ஆட்டுவது யமார்? வடக்சக சேமாய்கிறசதை வகமாடி; 

யமாசரைனும் வதைற்சக நின்று தைளளுகிறமார்கசளமா? கண்ணுக்குத் வதைரியமாதை அக்களவன் யமார்? 

அவன் வபயர் கமாற்று. அவன்தைமான் வதைன்றல்!

சமசலை வதைரிகிற பந்தைதலைப் சபமாட்டவர் யமார்? அதில் நிலைமாதவயும் வீண் மீதனயும் 

பதித்தைது எப்படி? பந்தைலுக்குக் கமால்கள இல்தலைசய கமாலில்லைமாப் பந்தைல் அற்புதைமமான 

பந்தைல். இதவகள எல்லைமாம் எனக்கு எப்படித் வதைரியும் என்று சகட்கிறமாயமா? இருந்தை 

இடத்தில் வகமாண்சட எல்லைமாவற்தறயும் அளக்கும் அறிஞர்கள வசேமான்னமார்கள.

ஆனமால், வமானத்ததை அளந்தைவர்கள எம் மன்னன் ஆற்றதலை அறியும் திறன் வபறவில்தலை.

யமாதன தைன் கதுப்பிசலை, அடக்கி தவத்து எறியும் கல்தலைப் சபமான்று, சசேமாழன் 

நலைங்கிளளியின் ஆற்றலும் கண்கமாணமாத் திறன் வகமாண்டது.

புலைவர் அதைதன எவ்வமாறு பமாடுவர்!
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13. பரிசில் வமாழ்க்தக!

அரைசேனுதடய ஏவலைமாளர்க்கு ஐயம் சதைமான்றியது. அதைன் முடிவு என்ன வதைரியுமமா? 

கிளளியின் ஏவலைமாளர்கள அயலூரைமான் ஒருவதனக் தகது வசேய்து கமாவலில் தவத்தைனர். 

அவன் ஒற்றன் என்பதைமாக அவர்கள கருதினர். வகமாற்றவனும் அக்கருத்ததை ஏற்றமான். 

இச்வசேய்தி சகமாவூர் கிழமாருக்கு எட்டியது அவர் ஒசடமாடியும் வந்தைமார்.

என்ன இது? இளந்தைத்தைன் ஒற்றனமா? என்று சகட்டமார் வகமாற்றவன் திதகத்தைமான்!

கிழமார் கூறினமார்:

அரைசசே! பறதவ எங்கும் பறந்து வசேல்கிறசதை, அதைதன ஒற்றன் என்று யமாரும் தகது 

வசேய்வசரைமா? ஆனமால், சவடர் அதைதன அம்வபறிந்து வகமால்வதுண்டு! கண்ணி தவத்துப் 

பிடிப்பதும் உண்டு.ஆனமால், பழுமரைம் அப்பறதவதய வமா, வமா என்று வரைசவற்கும்...

வளளன்தம பூண்ட பழுத்தை மரைங்கதள நமாடிப் பரிசில் வபறப் பறந்து வசேல்லும் 

புலைவர்...ஆ...எத்தைதகய இன்னல்களுக்கு ஆளமாகின்றனர்....சவடர்கள வில்சலைமாடு திரியும் 

வகமாடிய கமாடுகதளக் கடந்து, அதைன் வநடிய வழிகதள நீந்தி, ஆர்வச் சிறகு விரித்துப் 

பறந்து வசேல்கின்றனர்....ஏன்? புரைவலைமாற் வபறும் சிறப்புக்கமாகசவ அவ்வமாறு 

வசேய்கின்றனர்.

வபறும் பரிசில்கதள, அவர்கள என்ன வசேய்கின்றனர்?

பறதவகள சபமான்சற சுற்றத்துடன் கூடி, நமாதளக்கு என்றில்லைமாது, உளளம் களித்து உண்டு

தீர்க்கின்றனர்.

சுதைந்திரைமமான இவ்வமாழ்க்தகக்கமாக வருந்தும் புலைவர்கதளப்-பழு மரைம் சதைடும் 

பறதவகதளக் கண்ணியிட்டுப் பிடிப்சபமார் சவடசரைமா, அன்றி நமாடசரைமா? என்று சகட்டமார்.

வநடுங்கிளளியின் கண்கள சிவந்தைன....

புலைவசரை, நமான் பழுமரைம் என்றிருந்சதைன்....இன்று பட்ட மரைம் ஆசனன். என்று 

புலைம்பினமான்.
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14. என்வனன்று வசேமால்வசதைமா?

வமானளமாவியது அம்மதலை. அருவிகள குதிக்கின்றன. சுதனகள வபமாங்குகின்றன. மரைங்கள

நிற்கின்றன. குறிஞ்சி நிலைத்தின் அழசக அழகு. இந்தை மதலை நமாட்டிற்கு உரியவன் யமார்? 

அவதன நமாடன் என்று அதழப்சபமாமமா? வவளளம் வபமாங்கி வரும் ஆறு. இரைண்டு 

பக்கமும் வயல்கள. கரும்பும், வநல்லும், வமாதழயும் கண் வகமாளளமாக் கமாட்சி. 

வமானளமாவிய மருதைமரைம் அதில் வண்ணக் குருகு, வயலைருசக, ஊர்-மமாடமமாளிதக. இந்தை 

ஊரும் அவனுக்கு உரியது. அவதன ஊரைன் என்று அதழப்சபமாமமா?

அசதைமா பரைதைவர் மீன் சவட்தடயமாடும் கடல். எவ்வளவு வபரிய மணல் சமடு, அதலைகள 

சமமாதும் கமாட்சிதய என்வனன்சபமாம். ஆங்கமாங்சக உப்பங்கழிகள. மீதனத் தின்னும் 

நமாதரை சுரைபுன்தனக்கு ஒடுகின்றன. இந்தைக் கடற்கதரையும் அவனுக்கமாசம. அவதனச் 

சசேர்ப்பன் என்று அதழப்சபமாமமா?

கடற்கதரை நமாதரையும் கழனிக் குருகும் “அவன் நமாடன், ஊரைன், சசேர்ப்பன்” என்று பமாடிக் 

வகமாண்சட பறந்தைன.

22



15. கவரி வீசிய கமாவலைன்

இரும்வபமாதறயின் அரைண்மதன. மணங்கமழும் வமன்மலைர் பரைப்பிய முரைசு கட்டில் 

இருக்கும் இடம்.

பலைவர் சமமாசிகீரைனமார், இரும்வபமாதறதயக் கமாண வநடுந் வதைமாதலைவிலிருந்து வந்தைமார்.

நடந்தை கதளப்பு. முரைசு கட்டிதலைக் கண்டமார். அது, மனிதைர் உறங்கும் கட்டிலைமாகசவ 

அவருக்குத் சதைமான்றியது.

புலைவர் கட்டிலில் அமர்ந்தைமார், அயர்வு நீங்கப் படுத்தைமார். உறங்கி விட்டமார். முரைதசே நீரைமாட்ட 

எடுத்துச் வசேன்ற வீரைர் திரும்பி வந்தைனர். முரைசு கட்டிலில் யமாசரைமா உறங்குவததைக் கண்டனர்.

என்ன ஆணவம்?

பதைறியவமாறு, அரைசேனிடம் ஒடினர். வசேய்திதயக் கூறினர்.

அவன் உடல் கூறுபடும் என்பததை அறியமாசனமா? என்று ஓடி வந்தைமான் அரைசேன். ஆனமால் 

கட்டிலைருசக வந்தைதும், அவன் தக வமாதள நழுவ விட்டது.விதரைந்து, அருகிலிருந்தை 

மயிற்பீலிதய எடுத்துக் கட்டிலில் உறங்கிய புலைவர்க்கு விசிறினமான்.

வீரைர்கள வசேய்வதைறியமாது திரு திரு, வவன்று விழித்தைனர் புலைவர்க்கும் உறக்கங் கதலைந்தைது! 

அரைசேன் இரும்வபமாதற தைனக்கு மயிற்பீலி வகமாண்டு விசிறுவததைக் கண்டமார். நீரைமாட்டப் 

வபற்ற முரைசும், தைதரையில் கிடந்தைது. புலைவர் துளளி எழுந்து, அரைசேன் தககதளப் பற்றிக் 

வகமாண்டு, பதைறினமார்; அவர் கண்களில் நீர் நிதறந்தைது.

‘அரைசசே! முரைசு கட்டிலிற் படுத்தைதைற்கமாகசவ என் உடதலைக் கூறுபடுத்தைலைமாம். அது 

வசேய்யமாது விடுத்தைது நின் முத்தைமிழ் அறிதவ உணர்த்துவது. மயிற்பீலி வகமாண்டு 

விசிறுகின்றமாசய அச் வசேயல் எததை உணர்த்துவது?

வவற்றி வீரை இந்தை உலைகில் புகழ் இல்லைமாதைவர்க்கு உயர் நிதலை உலைகில் இடம் என்று 

அறிந்தைதைமால் இப்படிச் வசேய்தைமாசயமா?
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16. மனத்தின் சவகம்

ஒரு ததையற்கமாரைர், கட்டிலில் உட்கமார்ந்து ததைத்துக்வகமாண்டிருக்கிறமார்... அவர் மனம் 

விதரைகிறது...

ஊரிசலை திருவிழமா வந்து விட்டது... அதைதனச் வசேன்று கமாண சவண்டும். அவர் மனக்கண் 

முன் திருவிழமாக் கூட்டம் நின்றது.

மதனவிசயமா, தைன் தைமாய் வீட்டில் குழந்ததை வபற்றிருக்கிறமாள. அவதளயும் பமார்த்தைமாக 

சவண்டும்!

குழந்ததை வீறிட்டு அழும் குரைல் அவர் கமாதுகளில்சகட்டது.

ததையற்கமாரைர் உளளம் விம்மி வயழுந்தைது. அப்புறம் என்ன?

இரு தககளும் நூதலைக் சகமாத்து வமாங்குகின்றன. வலைது தகயிலுளள ஊசி ஏறி 

இறங்குவததைப் பமார்க்க முடிய வில்தலை... அவ்வளவு சவகம்!

சசேமாழன் நற்கிளளிதய வவன்று வமாதகவகமாளள வந்தைமான் ஒரு மல்லைன்.

மற்சபமார் மன்றத்தில் சபமார் வதைமாடங்கி விட்டது! மற்சபமார்! மற்சபமார்!

நற்கிளளியின் தககள, ததையற்கமாரைனின் ஊசிசபமால் விதரைகின்றன...

அப்புறம்?- மல்லைன் மண்தணக் கவ்வினமான்!
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17. அதியமமான் அஞ்சுகின்றமானமா?

அதியமமான் சபமார்க்களம் புக அஞ்சினமான். அவ்தவ அவதன சநமாக்கிக் கூறினமாள:

மறப்புலி சீறி எழுந்தைமால் அதைதன எதிர்க்கும் மமான் கூட்டம் உண்சடமா? வமானத்தில் 

கதிரைவன் எழுந்தைமால் அதைதன எதிர் நிற்கும் இருள உண்சடமா? பமாரைம் ஏற்றிய வண்டிதய 

ஆழ் மணலிலும், பமாழ் வநறியிலும் இழுக்கும் பகட்டுக்குப் சபமாகமுடியமா இடம் 

உளசதைமா?...

வீரைர் தைதலைவ! நீ சபமார்க்களம் வசேன்றமால் உதன எதிர்த்துப் சபமாரிடும் சபமார் வீரைர் 

உண்சடமா.

நின் வீரைக் தககள, வவற்றிதய சநமாக்கி உயர்கின்றன.நின் மதலைத் சதைமாளகள, வவற்றிச் 

சிகரைம்சபமால் நிமிர்கின்றன.

வநடுமமான் தைன் சதைமாதளப் பமார்த்தைமான்; இதடயிற்கட்டிய, வமாதளப் பமார்த்தைமான்; அவன் 

மனக் கண்முன் பதகவர் தைதலைகள உருண்டன!
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18. தைண்புனலும் தைறுகண் யமாதனயும்.

யமாதன ஒன்று ஊர்க்குளத்திற்கு குளிக்கச் வசேன்றது. சிறுவர்களும் அதைன் பின்னமால் 

திரைண்டு வசேன்றனர்.

யமாதன, குளத்தில் இறங்கிக் குளித்தைது. சிறுவர்களும் குளத்தில் இறங்கிக் குளித்தைனர். 

யமாதன, அவர்கள சமல் நீதரை வமாரி இதறத்தைது.சிறுவர்களும் அதைன் சமல் நீதரை வமாரி 

இதறத்தைனர்... யமாதன அவர்கதளத் துதிக் தகயமால் வதைமாட்டது. அவர்களும் அதைன் 

துதிக்தகதயப் பற்றி இழுத்தைனர்.

இவ்வமாறு வபரிய அமளி நடந்தைது. யமாதன குளித்து விட்டுக் கதரைசயறியது. சிறுவர்களும் 

கதரைசயறினர். யமாதனதய பமாகன் அதழத்துச் வசேன்றமான். சிறுவர்கள யமாதனதயப் 

பறிவகமாடுத்தைவர்சபமால் வீடு வசேன்றனர்.

ஒரு நமாள, வதைருவிசலை மதைம் பிடித்து ஓடிவந்தைது ஒர் யமாதன, அது மரைங்கதள சவசரைமாடு 

பிடுங்கி, வீசிவயறிந்தைது. சவசலைந்திய மறவர்கதளயும் ஒட ஒட விரைட்டியடித்தைது. அந்தை 

யமாதனதய வீட்டினுளளிருந்தை ஒரு சிறுவன் கண்டமான். தைன் கண்கதள அவனமால் நம்பசவ

முடியவில்தலை.

...அன்று குளத்தில் நம்சமமாடு குளித்தை யமாதனயமா இப்படிச் வசேய்கிறது? அதைன் துதிக்தக, 

மரைத்ததைசய பிடுங்குகிறசதை! அந்தைத் துதிக்தகதயத்தைமாசன அன்று குளத்தில் என் 

தககளமால் பற்றி இழுத்சதைன்!

சிறுவன் இருதககளமாலும், தைன் கண்கதள மூடிக்வகமாண்டமான்.

இக்கமாட்சிதயக் கண்டமாள ஒளதவ. அதியமமான் வசேயதலையும் கண்டமாள.

தைமிழ்ப் புனலில் எம்வமமாடு குளிக்கும் தைறு கண்யமாதனசய! நீ மதைங்வகமாண்டு மறக்களம் 

வசேன்றமால் அங்கு மதலைகள உருளகின்றனசவ...பதககள வவருளகின்றனசவ... என்று 

வியந்தைமாள.
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19. என்ன வமாழ்க்தக!

வறுதமயுற்ற பமாணன் அவன். பமாவம், உடல் வமலிந்திருந்தைமான்.

அவன் சுற்றத்தைமாசரைமா, சதைமாலுரிக்கப் பட்ட உடும்பு சபமான்று, விலைமாப் புறந் வதைரிய 

இதளத்துக் கதளத்திருந்தைனர். பமாணன் வவறுப்புடன் கூறினமான்:

என்ன வமாழ்க்தக யமாதழ மீட்டிப் பமாடினமால், அதைதனக் சகட்சபமார் பலைரைமாயினும், அதைன் 

அருதமதய அறிசவமார் சிலைசரை.

அவர்கள தைரும் பரிசு, பலைதரைக் கமாப்பதைற்குப் சபமாதுசமமா? சமலும், சமலும், அது பலை 

நமாட்களுக்குக் கமானுசமமா?

பிதழப்புக்கு யமாதழ முதைலைமாய்க் வகமாண்ட பமாண சேமாதி பிதழயுதடயது என்று வருந்தி 

நின்றமான்.

சசேமாழன் நலைங்கிளளியிடம் பரிசு வபற்றுச் வசேன்ற சகமாவூர்கிழமார், வருந்தும் 

அப்பமாணதனக் கண்டமார். அவர், உளளம் தநந்தைது...பமாண! நமான் வசேமால்வததைக் சகள! 

சநசரை உறந்ததைக்குச் வசேல்! சசேமாழன் நலைங்கிளளிதயப் பமார்! அவன் நமாடு, உயிர்கட்குத் 

தைமாய்ப் பமால் சபமான்று சுரைந்துT ட்டும் கமாவிரியமால் வளம் வபற்றது!

கள வழிந்சதைமாடும் உறந்ததையின் வதைருக்களில் எச்சேரிக்தகயமாய் நட! கமால் வழுக்கி விழ 

சநரும்...வழியிசலை யமாதனகள வதைன்படும்! அவற்தறக் கண்டு அஞ்சி விடமாசதை. அதவ, 

பதகசமற் வசேல்லும் விருப்புதடயதவ வீரைர் அதைட்டுவர். அதைற்கும் அஞ்சேமாசதை 

அவர்களும் சபமார்க்களம் சபமாகும் விருப்புதடயர்! சநசரை அரைசேதனச் வசேன்று பமார். 

அவனும் சபமார்க்களம் சபமாகும் விருப்புதடயவன்தைமான். எனினும், இரைவலைர்க்குக் 

வகமாடுத்தை பின்னசரை, அவன் தக வமாதளசயந்தும். அவன் தகயமால் நீ ஒரு முதற பரிசு 

வபற்றமால் சபமாதும்-பின்னர் வசேவிட்டுச் வசேவியினர் வமாயில்கதளத் சதைடி வசேல்லை சநரைமாது 

அத்தைதகய வபரும் வபமாருள அளிக்கும் அண்ணல் அவன் என்றமார் சகமாவூர் கிழமார், 

இருவரும் சேற்று சநரைம் வபருமூச்வசேறிந்து நின்றனர்.

பமாணன் மனக்கண் முன் உதறயூர் சதைமான்றியது. அவனது யமாழினுக்கு மயங்கும் யமாதன 

வதைரிந்தைது. வீரைர் வதைரிந்தைனர். அரைண்மதன வதைரிந்தைது. அரைசேன் தக பமாணதன சநமாக்கி 

நீண்டது. பமாணன் கண்கள பனித்தைன. அவன், திடீவரைன்று தைன் முன் நின்ற புலைவதரைத் 

தைழுவியவமாறு அழுதைமான்.
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20. அவரைவர் பங்கு!

சசேரைமமான் இரும்வபமாதறதயக் கண்டு பமாட இளங்கீரைனமார் வசேன்றமார். அவன் புலைவர் 

முகத்ததைப் பமார்த்தைமான். ஏசனமா அவனுக்குக் கபிலைர் நிதனவு வந்து விட்டது:

தைமிழ்ப்புலைம் உழுதை கபிலைன் இன்று இருப்பின் எவ்வளவு நன்றமாயிருக்கும் என்று தைன் 

ஆற்றமாதமதய வவளியிட்டமான்.

இளங்கீரைனமார் கூறினமார்: அரைசசே! சிறப்புற்ற வபரிசயமார் பிறந்தை உலைகில், சிறப்பற்சறமார் 

வமாசழமாம் என்று வசேமால்வசரைமா? வசேமால்லைமார் கபிலைர் சபமான்றமார் பமாடிய பின், என் சபமான்றமார் 

பமாசடமாம் என்று வசேமால்வசரைமா? வசேமால்லைமார்!

உலைகியற்தக அது அன்று! ஒவ்வவமாருவரும் ஒவ்வவமாரு திறமுதடயவர் உன் முன்சனமார் 

வவற்றி கண்ட பின்னரும் நீ ஒய்ந்திருக்க வில்தலை! நீயும் சபமார் வசேய்து, உன் பங்கிற்கு 

வவற்றிதய புதனகின்றமாய்! நீ எய்திய வவற்றிதய என் பங்கிற்கு நமானும் பமாடுசவன், 

சகள என்றமார்.

இளங்கீரைனமார் பமாடினமார். அப்பமாடலில், யமாதனப் பதடகளும் குதிதரைப் பதடகளும் 

வசேல்லும் மிடுக்தகக் கண்டமான் இரும் வபமாதற!

அரைசேன்-புலைவர் யமாருக்கு யமார் தைமாழ்ந்தைவர்?
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21. பதகவர்களின் நடுக்கம்

இதடயன் ஆடுகதள ஒட்டுகிறமான். குதகவயமான்று குறுக்கிடுகிறது. குதகதயக் 

கண்டதும் ஆடுகதள சவறு பக்கம் திருப்புகிறமான். அவன் வநஞ்சேம் படபடக்கிறது. 

ஆடுகதள சவகமமாக விரைட்டுகிறமாசன, ஏன்? புலியின் குதக அது. புலிக்கு அஞ்சி 

பயந்சதைமாடுகிறமான். பமாவம் புலி கண்டமால் அவன் ஆடுகளின் கதி என்ன?

குட்டுவன் சகமாததை பதகவர்க்குப் புலிசபமான்றவன் அவன் அரைண்மதனதயக் கண்டமாசலை

பதகவர் நடுங்குவர். அவர்கள எல்லைமாம் வசேம்மறியமாட்டுக் கூட்டம் தைமாசன. அவன் 

இருக்கும் திதசேதய திரும்பிப் பமாரைமாமல் ஒடி ஒளிவர்.

அவனுக்கு அஞ்சேமாதைவரும் உண்டு. அஞ்சேமாமல் அவன் அதவக்குள புகுந்து நிமிர்ந்து சிங்க 

நதடசபமாடும் அச்வசேம்மல்கள யமார்? அவர்கள தைமிழ்ப் புலைவர்கசள ஆவர்!
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22. “நல்லைறத்ததை நம்பு”

மருதைன் இளநமாகனமார் நன்மமாறதனப் பமார்க்கச் வசேன்றமார். வரைசவற்றமான் மன்னன். நல்லை 

விருந்தைளித்தைமான். உளளம் மகிழ்ந்தைமார் புலைவர். அரைசேனுக்குச் சிறந்தை உறுதிப்வபமாருதளக் 

கூறத் வதைமாடங்கினமார்.

அரைசசே, சினங்வகமாண்ட வகமாதலை யமாதன உன் நமாட்தடக் கமாக்கமாது. திக்தகக் கடக்கும் 

குதிதரைப் பதட உன் அரைதசே நிதலை நிறுத்தைமாது. வநடுங்வகமாடி பூண்ட சதைர், வநஞ்சேம் உன் 

ஆட்சிக்குப் வபருதம அளிக்கமாது. அழியமா மறவர் நல்லை தைற்கமாப்பு அளிக்கமமாட்டமார். 

நமாற்பதடதய நம்பமாசதை மன்னமா. நல்லைறத்ததை நம்பு. அந்தை அறசம உன் அரைதசே 

நிதலைநிறுத்தும்.

ஆதகயமால், கதிரைவன் சபமால் வீறு வகமாளக. திங்கள சபமால் அருள வபமாழிக. மதழதயப் 

சபமால் வகமாதட தைருக. மன்னமா நீ மங்கமாதை நல்லைற வமாழ்வு வமாழ சவண்டும். உன் வமாழ் 

நமாட்கள, திருச்வசேந்தூர் கடற்கதரை மணலினும் பலைவமாகுக!
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23. துன்பம் துதடக்கும் குதட!

“உச்சி வமானத்தில் முழு நிலைவு ஊர்கிறது. பமாணன் கமாண்கிறமான். விறலிக்கு கமாட்டுகிறமான். 

விறலிசயமா களிப்பு மிகுதியமால் கமாட்டு மயில்சபமால் ஆடுகிறமாள. ஆகமா என்ன அழகு. நீலைக்

கடல் நடுசவ வநருப்புப் பந்து மிதைப்பதுசபமால் கமாட்சியளிக்கிறசதை

பமாணனும் ஆனந்தைக் கூத்தைமாடுகிறமான்.

ஒருகணம் கழிகிறது. இருவரும் முழு நிலைதவ தக வதைமாழுகின்றனர். ஏன்?

வண்ண நிலைவல்லை அது, மமாவளவன் வவண் வகமாற்றக் குதட. துன்பம் துதடக்கும் குதட. 

துயர் நீக்கும் நற்குதட. எல்தலையிலைமா இன்பம் பயக்கும் எழில் குதட என்று 

வமாழ்த்துகின்றனர்.
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24. புறப்படு சபமார்க் களத்திற்கு!

“விறலிசய புறப்படு” என்றமான் பமாணன்.

“எங்சக? என்றமாள விறலி.

“சபமார்க்களத்திற்கு”

“ஐசயமா நமான் மமாட்சடன், பயமமாயிருக்கிறது”

“சபமார் வசேய்யவல்லை, வபமாருள வமாங்க”

“வசேத்தை வீட்டில் தைருமமமா? சபமார்க்களத்தில் பரிசேமா?”

சேமாதைமாரைண சபமார்க்களம் அல்லை விறலி, வபருவழுதியின் சபமார்க்க்ளம். கிழப் பருந்திற்கும் 

விருந்தைளிக்கும் வபரு வழுதி நம்தமயமா சும்மமா விடுவமான். தையங்கமாசதை. விதரைவில் 

புறப்படு. அமுதைம் கிதடக்கும். அழகிய பட்டமாதட கிதடக்கும் விதைவிதை நதககளும் 

கிதடக்கும்.

துளளிவழந்தைமாள விறலி.
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25. வீரைனுக்கு அழகு!

சசேரைன் சசேரைலைமாதைனுக்கும் சசேமாழன் வபருவளத் தைமானுக்கு மிதடசய சபமார் நிகழ்ந்தைது. 

வபருவளத்தைமான் எய்தை கதண, சசேரைலைமாதைன் மமார்பிற் புகுந்து கிழித்து, முதுகில் ஊடுருவிச் 

வசேன்றது.

அம்பு பட்டதைற்குத் துடிக்கமாதை சசேரைலைமாதைன் அது முதுகில் ஊடுருவியதைற்குத் துடித்தைமான்.

மமார்பிற் புண்படுதைல் வீரைர்க்கு அழகு முதுகிற்புண் பட்டமால்...

வவட்கம், வவட்கம் சசேரைனமால் அததை நிதனத்துப் பமார்க்கசவ முடிய வில்தலை.

அவன் வடக்கு சநமாக்கி அமர்ந்து, உண்ணமா சநமான்பு இருந்து, உயிர் துடிக்கத் துணிந்தைமான். 

அதுதைமாசன வீரைனுக்கு அழகு?

நமாசட அவதனப் பமார்க்கத் திரைண்டது. 'இதைற்கமாகவமா உயிர் துறக்கப் சபமாகிறமான் மன்னன்' 

என்று மருண்டது.

கழமாத்தைதலையமார் எனும் புலைவர், வசேய்தி சகட்டு விதரைந்தைமார். வசேன்று சசேரைலைமாதைதனக் 

கண்டமார். அவன் வடக்கிருந்தைமான்!

புலைவர் உளளம் பததைத்தைது. அவர் பமாடினமார்:

இனி சசேரை நமாட்டில் முழவு குளிப்தப இழக்கும்; யமாழ் பண் இழக்கும்! பமாற் குடங்கள 

கவிழ்ந்து தையிர் கதடவததை இழக்கும்; சுற்றம் களளுண்ணமாது களிதய இழக்கும்! அகன்ற 

வதைருக்கள விழமாதவ இழந்து நிற்கும்! ஞமாயிறும் திங்களும் சபமான்று இரு திறல் மன்னர் 

சநர் நின்று சபமாரிட்டனர்! திங்கள சதைமான்ற, சமற்கில் மதறயும் ஞமாயிறு சபமான்று, 

எம்மன்னன் புறப் புண்பட்டு, வடக்கிருந்தைமான். இனி, அஞ்ஞமாயிறு அடிசயமாசட மதறந்து 

விடும் சசேரை நமாடும் இருண்டு விடும்!

“பகல் சபமாயிற்சற! இரைவு வந்தைசதை என் தைமாய் நமாசட என் வசேய்சவன்” என்று அழுதைமார்! 

கழமாத்தைதலையமார்.
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26. யமாருதடய புகழ் உயர்ந்தைது!

சசேரைலைமாதைன், புறப்புண்ணுக்கு நமாணி வடக்கிருந்து மமாண்டமான். ஆன்சறமார் பலைர், 

அவனுடன் உயிர் துறந்தைனர்.

குயத்தியமார் எனும் வபண் புலைவர், சசேரைலைமாதைனின் சிறப்தபக் கண்டு வியந்தைமார். அவதன 

வவன்ற வபருவளத்தைமாதனத் சதைடிச் வசேன்றமார். அவன் குயத்தியமாதரை வரைசவற்றமான்.

“அரைசசே! நின்தனப் பமாடுதைற்கு வந்துளசளன்” என்றமார் குயத்தியமார்.

“பமாடலைமாம்” என்றமான் அரைசேன்.

“நின்தனப் பமாடினமால், அது, சசேரைதனயும் பமாடியதைமாகும். நின்தனப் புகழ்ந்தைமால், அது 

சசேரைதனயும் புகழ்ந்தைதைமாகும்” என்று குயத்தியமார் கூறினமார்.

வடக்கிருந்து மமாண்ட சசேரைலைமாதைன் முகம், சசேமாழன் மனக்கண் முன் பளிச்சிட்டது.

நின் கதண வசேய்தை புறப் புண்ணுக்கு வவட்கப்பட்டு, வடக்கிருந்து மமாண்ட சசேரைன், 

நின்னினும் புகழ் உதடயவன் தைமாசன! என்று சகட்டமார் குயத்தியமார்.

வபருவளத்தைமான் “விம்மி விம்மி” அழுதைமான்.
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27. அன்னச் சசேவசலை சகள!

அன்னச் சசேவசலை! அன்னச் சசேவசலை ஒன்று சகள! நீ, நின் மதனவிசயமாடு, அதிகமாதலைப் 

வபமாழுதில் இருபுறமும் சுடர் சதைமான்றும் குமரியில் விருந்தைருந்தி, வடதிதசேக் கண்ணுளள 

இமய மதலைக்குச் வசேன்றமால், வழியிசலை சசேமாழ நமாடு வதைரியும். அதைதனக் கண்டதும், 

அங்சக இறங்கிக் கதளப்ப்பமாறு சநசரை உதறயூருக்குப் பறந்து சபமா! வமாசனமாங்கும் 

கிளளியின் மமாளிதக உன்தனத் தைடுத்து நிறுத்தும். வமாயில் கமாப்சபமார்க்கு அஞ்சேமாமல் 

உளசள வசேல். அங்சக, வபருங் சகமாக்கிளளியின் கமாதிற் சகட்கும்படி, யமான் ஆந்ததைப் 

புலைவன் “அடிதம” என்று கூறு!

அப்புறம் நடக்கும் சிறப்தப நீசய வதைரிந்து வகமாள!

பட்டும் பீதைமாம்பரைமும் பமாலும் பழமும் அளித்துக் வகமாட்டு சமளத்துடன் உனக்கும் உன் 

மதனவிக்கும் திருமணம் நடத்தி தவப்பமான்!
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28. தைமிழின் ஆட்சி!

பமாணசன! நின் தகயில் இலைக்கணம் நிதறந்தை யமாழ்வகமாண்டமாய். ஆனமால் வகமாடுக்கும் 

இயல்பினர் இலைமாதமயமால் பசிதயக் வகமாண்டதன சுற்றி அதலைந்தும் வறுதம தீர்ப்பமார் 

எவருமிதலைசய என்று சசேமார்வுற்று நிற்கிறமாய்.

நின் நிதலைதய நமான் அறிசவன்..நீ சநசரை கிளளி வளவதனச் வசேன்று பமார்! அவன் 

வமாயிலில், கமாத்து நிற்கசவண்டி இரைமாது. அப்படிக் கமாத்து நிற்பதும், ஒருகமால் நிகழலைமாம். 

ஆனமால், அரைசேன் உன்தனப் பமார்த்து விட்டமாசனமா, வபமான்னமாற் வசேய்தை தைமாமதரைப் பூதவ, 

உனக்கு அளிக்க மட்டும் தைவறமான்... “சபமா... உதறயூருக்குப் சபமா என்று ஆலைத்தூர் கிழமார் 

கத்தினமார்...

கந்தைல் உதட தைரித்தை நமான் எங்சக? வபமான்னமாற் வசேய்தை தைமாமதரை எங்சக என்று சகட்டமான் 

பமாணன்.

“தைமிழ் ஆண்டு வகமாண்டிருக்கும் சபமாது, இதசேமமாண்டு வகமாண்டிருக்குசமமா? என்று 

திருப்பிக் சகட்டமார் கிழமார்.
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29. வகமாடுத்து நீண்ட தககள!

சகமாவூர் கிழமார் ஊர்ப்பயணம் வசேன்றமார். நீண்ட வழி. நடந்தைமார், நடந்தைமார், வழி 

மமாளவில்தலை. இருள வந்துவிட்டது. எங்சக தைங்குவது? என்று சிந்தித்துக் 

வகமாண்டிருந்தைமார்.

அருகிசலை, பமாணன் ஒருவன் குடியிருந்தைமான். அவன் புலைவதரைக் கண்டதும் ஒசடமாடி 

வந்தைமான்...

புலைவசரை! வமாரும், என் சிறு குடிலில் தைங்கி இதளப்பமாறலைமாம் என்று அதழத்தைமான். புலைவர் 

அவன் அதழப்தப மறுக்கமாது வசேன்றமார். குடிதசேயில், விறலி, உடுக்தகயடித்து இனிய 

ஒதசேதய எழுப்பிக் வகமாண்டிருந்தைமாள. அவ்வுடுக்தக, ஆதமதயக் வகமாம்பில் சகமாத்துப் 

பிடித்தைது சபமான்ற உருவத்துடன் கமாட்சியளித்தைது...

‘திறதமயுதடய கதலைஞர்கள’ என்று வியந்தைமார் புலைவர்.

உடசன அவர் உளளம் கிளளிவளவதன நிதனத்துக் வகமாண்டது. வளவன் இருக்கும் 

சபமாது, வண்டமிழ்க் கதலைஞர் ஏன் வருந்தை சவண்டும்?

அவர் பமாதணதன அருகில் அதழத்தைமார். மிகவும் அக்கதறசயமாடு அவனிடம் சபசினமார்.

‘பமானமா! உன் மதனவி விறலியுடன் புறப்பட்டு சநசரை சசேமாழநமாட்டுக்குப் சபமா... 

வபமாறுதமயமாகசவ சபமாகலைமாம். வழியில், பமாதிரி பூத்துச் வசேமாரியும் பண்ணன் என்னும் 

வளளல் ஊர் இருக்கின்றது. அவ்வூரில் தைங்கியிருந்து, வபமாறுதமயமாகசவ வசேல், 

சபமானமால், பரிசு கிதடக்குசமமா, கிதடக்கமாசதைமா என்று ஐயுறமாசதை! விறகு 

வபமாறுக்குசவமார்க்குத்தைமான் அவ்விதைம் ஐயம் எழும்! ஏவனனில், விறகு வபமாறுக்கும் 

சபமாது, எப்சபமாதைமாவது தைவறிப் வபமான் கிதடப்பதும் உண்டு. ஆனமால் அவர்கள அததைசய 

நிதனத்துக்வகமாண்டு நமாள சதைமாறும் வசேன்றமால், “இன்றும் கிதடக்குசமமா இல்தலைசயமா?” 

என்ற ஐயம் எழுந்து வகமாண்சட யிருக்கும்! கிளளிவளவனிடம் வசேல்சவமார், ஐயத்ததை 

அறசவ கிளளி எறிந்துவிட சவண்டும் வசேன்று அவன் முன் நின்று பமார், தககள, 

வகமாடுத்துக் வகமாடுத்து நீண்ட தககள! வகமாடுக்கக் வகமாடுக்க நீளுங் தககள என்று வதைரிந்து

வகமாளவமாய்!
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30. தைமிழ்க் குலைம்!

ஒரு பதழய மதலை. அதைன் புதைர்கமாட்டில் ஒரு வநல்லி மரைம். அது, பல்லைமாண்டுகளுக்கு ஒரு 

முதறசய பழுக்கும். அதைன் கனிதயத் தின்பமார், கமாயகற்பம் உண்பவர் சபமான்று நீண்ட 

நமாள வமாழ்வர்.

அத்தைதகய வநல்லிக்கனி அதியமமானுக்குக் கிதடத்தைது. அதைதனச் சேமாப்பிடலைமாம் என்று 

கருதி ஆதசேசயமாடு தவத்திருந்தைமான் அதியமமான்.

அப்சபமாது, ஒளதவ அவதனக் கமாண வந்தைமாள. ஒளதவதயக் கண்டதும் அதியமமானுக்கு 

வநல்லிக்கனியின் நிதனவு வந்து விட்டது!

தைமான் தவத்திருந்தை வநல்லிக்கனிதய அதியமமான் ஒளதவயிடம் வகமாடுத்தைமான். ஒளதவ 

அதைதன வமாங்கி உண்டமாள.

“என்ன இனிதம, அமுதைம் அமுதைம்!” என்றமாள.

“நமான் மதலையினின்று வகமாண்டு வந்சதைன். அமுதைம் சபமான்றது. அதைதன உண்டமால் நீண்ட 

நமாட்கள வமாழ்வர்” என்றமான் அதியமமான்.

ஒளதவ, வியப்பமால் அதியமமான் முகத்ததைப் பமார்த்தைமாள. அமுதைம் உண்ட கதள, அவன் 

முகத்தில் வதைறித்தைது.

“அரைசசே, அதைதன நீ உண்டு நீண்ட நமாட்கள வமாழின் இரைவலைர் வமாழ்வசரை” என்றமாள 

ஒளதவ.

தைமிதழ வமாழ்விக்கும் புலைவசரை நீண்ட நமாள வமாழ்தைற்கு உரியர். நமான் அரைசேன் ஆயினும் 

எளியன்” என்றமான் அதியமமான்.

ஒளதவ சபசே முயன்றமாள. நமா தைழுதைழுத்தைது. கண்களில் நீர் திதரையிட்டது...

“தைமிழ்க் குலைம், தைமிழ்க் குலைம்” என்றமாள.
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31. என்றும் குதூகலைம்!

ஒருநமாள, இரைண்டு நமாட்கள அல்லை. பலை நமாட்கள வசேன்சறமாம். ஒவ்வவமாரு நமாளும் முதைல் 

நமாள சபமான்ற குதுமாகலைத்சதைமாடு வரைசவற்றமான் அதியமமான்.

அவன் பரிசில் வகமாடுப்பதும் அப்படித்தைமான். சநரைம் நீண்டமாலும் சேரி, குறுகினமாலும் சேரி, 

பரிசு கிதடப்பது என்னசவமா உறுதி!

யமாதனக் சகமாட்டில் தவத்தை கவளம், அதைன் வமாயிற்வசேன்று வீழ்வது தைவறமாதைது சபமான்று, 

அதியமமான் தககளிலுளள பரிசில், எங்கள தககதள அதடயத் தைவறுவதில்தலை.

பரிசுக்கு ஏங்கும் வநஞ்சேப் பறதவசய, பறந்து சபமா! அசதைமா, அதியமமான் உன்தன 

எதிர்பமார்த்து நிற்கிறமான்.
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32. சுதமயும் வறுதமயும்

ஒரு கமாவடித் தைண்டு.அதைன் ஒரு முதனயில் பதைதலை வதைமாங்குகிறது. மற்வறமாரு முதனயில் 

குடமுழமா வதைமாங்குகிறது.

அந்தைக் கமாவடித் தைண்தடத் தூக்கிக் வகமாண்டு, தைன் சுற்றத்தைமாசரைமாடு, புரைவலைதரை நமாடிப் பரிசு 

வபறச் வசேன்ற விறலி, வவயில் கமாரைணமமாய் ஒரு கமாட்டிதடசய தைங்கியிருந்தைமாள.

அதியமமானிடம் பரிசில் வபற்றுத் திரும்பிய ஒளதவயும் அக்கமாட்டிதடசய வந்து 

தைங்கினமாள. விறலியும் ஒளதவயும் ஒருவதரை வயமாருவர் கண்டு அளவிளமாவினர். 

விறலிசயமா மிகவும் வருந்தினமாள.

“ஒளதவ என் கமாவடித் தைண்டிற்கு இருபுறமும் சுதம. அது சபமான்சற எனக்கும் 

இருபுறமும் சுதம. ஒன்று என் சுற்றம். மற்வறமான்று, வறுதம. என் மட்பமாதன வறண்டு 

கிடப்பததைப் பமார், என்று கமாட்டினமாள விறலி.

ஒளதவக்கு உளளம் பததைத்தைது.

“விறலி! நமான் வசேமால்வததைக் சகள! அதியமமான் தூரைத்தில் இருக்கிறமான் என்று கருதி 

விடமாசதை!

அசதைமா பமார் பதகவர் குடியிருப்தபச் சுடுவதைமால் எழும் புதகதய. அதுதைமான் சபமார்க்களம். 

யமாதனகள நிற்பது கூட நம் கண்களுக்குத் வதைரியும். மதலைதயச் குழும் சமகம் சபமால், 

யமாதனகதளப் புதக சூழ்ந்து வகமாளகின்றது. அதைனமால் நம் கண்களுக்குத் 

வதைரிவதில்தலை சபமா, சபமார்க்களத்திலும் அதியமமான் புரைவலைனமாகசவ கமாட்சி தைருவமான். 

உன் மட்பமாதன என்றும் நிதறந்து வழிய அவன் அருள புரிவமான்.

உலைகத்தின் வறுதமதயத் தீர்க்கும் வசேல்வம் பதடத்தை அவனுக்கு, உன் வறுதமதயத் 

தீர்ப்பதைமா கடினம்?

மகசன, உன்தன வமாழ்த்துகிசறன், சபமா என்றமாள ஒளதவ.

விறலி, கமாவடித் தைண்தடத் தூக்கினமாள அவள தக வதளகள கிளு கிளுத்தைன, 

ஒளதவயின் உளளம் குளுகுளுத்தைது.
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33. பமாரியும் மமாரியும்

“வமாரும் புலைவசரை, வமாரும்” என்றமார் கபிலைர். வந்தை புலைவசரைமா “புலைவர் திலைகசம வணக்கம்”

என்றமார்.

“வந்தை கமாரியம் யமாது?”

“பமாவரைல்லைமாம் புகழும் பறம்புமதலை வளளதலைப் பமார்க்க சவண்டும். பமாரி பமாரி என்று 

நமாவமாரை வமாழ்த்தை சவண்டும்.

“பமாரிதைமானமா வளளல்?”

“கபிலைர் கூற்றமா இது?”

“இவன் ஒருவன்” தைமானமா வளளல், உலைகில் சவறு வகமாதடயமாளிசய இல்தலையமா?

“இல்தலை இல்தலைவயன்று எண்ணமாயிரைம் தைடதவ வசேமால்சவன். முடி சூடிய சவந்தைரும் 

நம் பமாரிக்கு இதணயமாகமார்.

“பமாரிதயப் சபமான்று தகம்மமாறு கருதைமாமல் வமாரி வழங்கும் வளளல் ஒருவன் 

இருக்கிறமான்.”

“எங்சக? யமார் அவன்?”

“தவயம் கமாக்கும் மமாரி - மதழ” என்றமார், கபிலைர்.
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34. பஞ்சேமாங்கம் எதைற்கு?

“வளளி, நமான் மன்னதனப் பமார்க்கப் சபமாகிசறன்’ “வகமாஞ்சேம் வபமாறுங்கள அத்தைமான். 

இசதைமா வந்து விட்சடன்.”

புலைவரின் மதனவி தகயில் பஞ்சேமாங்கத்துடன் வந்தைமாள. “பஞ்சேமாங்கம் எதைற்கு?”

“நல்லைநமாளமா என்று பமாருங்கள அத்தைமான்”

“ஏன் வளளி”

“எமகண்டம் இரைமாகுகமாலைம் இல்லைமாமல் பமார்த்துப் சபமாங்கள.”

“சூதலை பமார்க்கவும் வசேமால்வமாசயமா?”

சூதலைக்கு எதிசரை சபமாகக் கூடமாது என்பமார்கள “மறக்கமமாமல் சூதலை பமார்த்துச் 

வசேல்லுங்கள.

“அட பயித்தியக்கமாரி, நமான் கமாரிதயப் பமார்க்கப் சபமாகிசறன். கமாரிதயப் பமார்க்க 

பஞ்சேமாங்கம் எதைற்கு?

நமாளும் நல்லை நமாள. நிமித்தைமும் நல்லைசதை. வமாரை சூதலையும் நமக்கு ஆதைரைசவ.
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35. சபமார்க் கதலை வதைரிந்சதைமார் உண்சடமா?

“விறலிசய, உன் நமாட்டியக்கதலை சிறந்தைது என்பததை அறிந்சதைமாம். ஆனமால், உங்கள 

நமாட்டில் சபமார்க் கதலை வதைரிந்சதைமார் இருக்கின்றனரைமா? என்று அரைசேன் சகட்டமார்,

அதைற்கு விறலி, “சகளும் எங்க நமாட்டிசலை திணவவடுத்தை சதைமாளுதடய வீரைர் பலைர். 

அவர்கள அடிபட்ட பமாம்பு சபமால் சீறி எதிர்க்கும் ஆற்றலுதடசயமார். அவர்கள மட்டுமமா?

வபமாது இடத்தில் கட்டி வதைமாங்கவிடப் பட்டிருக்கின்ற மணியில் கமாற்றமானது 

சமமாதியடிக்க, அதைனமால் எழுகின்ற ஒலிதயப் சபமார் ஒலி என்று, பூரித்துப் சபமாருக்குப் 

புறப்படும் எங்கள மன்னனும் இருக்கிறமான்.

சபமாதுமமா?” என்றமார் விறலி.
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36. பமார், பமார் பதடக் கருவி பமார்!

வதைமாண்தடமமான் ஒளதவயமாரிடம் தைன் பதடக் கலைன்கதளக் கமாட்டி, அவற்றின் 

வபருதமதய எடுத்துதரைத்தைமான். அதியமமானுக்குத் தூதைமாகச் வசேன்ற ஒளதவ கூறினமாள:

“அரைசசே! நின் பதடக் கலைன்கதளக் கண்சடன். இதவ மமாதலை சூடிய மணமங்தக சபமால் 

கமாட்சியளிக்கின்றன.

ஆனமால், அதியமமான் பதடக்கலைன்கதளப் பமார்த்சதைன். அதவ எப்படியிருக்கின்றன 

வதைரியுமமா?

விடமாது பதகவர்கதளக் குத்தித் துரைத்தியதைமால், அவற்றின்முதககள முறிந்துளளன. 

அதைனமால், அதவ வகமால்லைன் உதலைக்களத்தில் வகமாலு விருக்கின்றன. என்றமாள ஒளதவ.

வதைமாண்தடமமான் மனக்கண் முன் வகமால்லைன் உதலைக்களத்திற் வகமாழுந்து விட்வடரியும் தீ 

நமாக்குகள நீண்டு நிமிர்ந்தைன.

திதற இன்சறல் இதரை!

அதியமமான் வநடுமமாறனுக்கு வரி வசேலுத்தைமாது சபமார்க்கு வரும் மன்னசரை சகளிர்: பதகவர் 

அரைதணயழித்து, அவர் தைம் உடலிற் பமாய்ந்து கூர் இழந்தைன. வமாட்கள பதகவர் தைம் 

அரைண்கதளயழித்து, நமாடழித்தை ஆற்றலைமால், ஆணி கழன்று, நிதலை வகட்டன. வமாட்கள 

மதிற் கதைதவக் சகமாட்டமாற் குத்திப் பிளந்தைதைமால், கிம்புறி கழன்றனவமாயமாயின. யமாதனகள 

பதகவர்தைம் குருதிக்கதற படிந்து, சிவந்தை குளம்புகதளக் வகமாண்டன. குதிதரைகள கடல் 

எனப் வபமாங்கிக் குமறி வந்தை பதடயுடன் சபமாரிட்டு அம்பு பட்டுத் துதளத்தை மமார்தப 

உதடயவன் அதியமமான். அவன் சினந்து எழுந்தைமால் எதிர் நிற்பவர் யமார்?

பதகவர்கசள, திதற வகமாடுங்கள. இன்சறரைல் உங்கள உயிதரைக் கூற்றுக்கு இதரை 

வகமாடுங்கள.
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37. ஒளதவ கண்ட கமாட்சி

ஒளதவ கண்ட கமாட்சி அத்துடன் அழியமாதை வசேமால் ஒவியம். “பிறந்தை சசேதயத் தைமாதியர் 

ஏந்தி நிற்கின்றனர். மகவிதனப் பமார்க்க ஓசடமாடி வருகிறமான் மன்னன். 

சபமார்க்களத்திலிருந்து அப்படிசய வருகிறமான். தகயிசலை சவல், கமாலிசலைமா வீரைக்கழல், 

வமய்யிசலை வியர்தவ, கழுத்திசலை புதுப்சபமார்ப்புண் தைதலையிசலை பனம் பூ மமாதலை, வவண்

மலைர் மமாதலையும் சவங்தக மலைர் மமாதலையும் கலைந்து கிடக்கின்றன தைதலையில். புலிசபமால் 

சீறி வருகிறமான். இன்னுமமா சீற்றம் தைணியவில்தலை. புலிதயக் குத்தி வீழ்த்திக் சகமாபம் 

அடங்கமாது நடக்கும் யமாதனசபமாலைல்லைவமா வருகிறமான். இன்னும் சகமாபம் 

தைணியவில்தலைசய. ஐசயமா பமாவம் இவனிடம் அகப்பட்டவர் யமாசரைமா, வபற்ற மகதனப் 

பமார்த்தும் சினந் தைணியவில்தலைசய, கண் சிவப்பு நீங்க வில்தலைசய. உன்தன எதிர்த்தைவன்

உயிசரைமாடு இருக்கமமாட்டமான்” என்று வபருமூச்சு விட்டு இரைங்கினமாள ஒளதவப்பமாட்டி
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38. முதைதலை வமாய் யமாதன

“பமாட்டி, பமாட்டி” என்றமார்கள விதரைக்க விதரைக்க ஒடி வந்தை சிறுவர்கள.

“தைம்பிமமாசரை ஏன் இப்படி ஓடி வருகிறீர்கள?” என்றமாள ஒளதவ. ஆற்றுக்குக் குளிக்கப் 

சபமாசனமாம். அதிக ஆழம் இல்தலை பமாட்டி”

“என்ன, யமாரைமாவது மூழ்கி விட்டமார்களமா?”

“ஆள ஆல்லை. யமாதன, வபரிய யமாதன”

“யமாதனயமா?”

“முதைதலை இழுத்துக் வகமாண்டு சபமாய் விட்டது.”

“சிறிய அளவு நீர் என்றமால் என்ன? நீருள இருக்கும் சபமாது யமாசரை முதைதலைதய வவல்லை 

முடியும். இது சபமான்ற நம் மன்னன் அதியமமான் ஆற்றதலை உணரைமாமல் இதளயன் என்று 

இகழ்கிறமார்கள பதகவர்கள. அவர்கள எண்ணம் ஒருநமாளும் ஈடமாது. முதைதலைவமாய்ப்பட்ட

யமாதன சபமால் மமாளவர்.”
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39. எது உதடதம?

மதலையமமான் திருமுடிக்கமாரி வதரையமாது வகமாடுக்கும் வளளல். அவதனக் கமாணச் வசேன்றமார்

கபிலைர். வநஞ்சேம் வநகிழ்ந்து வமாழ்த்தினமார்:

“திருமுடிக்கமாரிசய! நமாட்டில் உனக்கு உதடதமயமானது எது?

பண்டு வதைமாட்டு நின் நமாட்தடக் கடல் கவர்ந்து வகமாளளவுமில்தலை.... பதகவர் 

தகப்பற்றவுமில்தலை... ஆனமால், பமாடி வரும் பரிசிலைர் உன் நமாட்தடக் தகப்பற்றினமார்கள...

உனக்கு உதடதம எது?

உன் மதனவியின் வமல்லிய சதைமாள...

உன் நமாடு?-அது வபமாதுவுடதம!
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40. ஆய்நமாடும் தைமாய் நமாடும்

பமாடிவந்தை பரிசிலைர்க்கு யமாதனகள தைரைப்பட்டன. இப்சபமாது கட்டுத் தைறிகளில் யமாதனகள 

இல்தலை. அங்கு கமாட்டு மயில்கள குடி புகுந்தைன...

ஆய் அரைண்மதனதயப் பமாருங்கள.அது வபமாருளிழந்து வபமாலிவற்றுக் கமாட்சி தைருகின்றது. 

அவன் மதனவிமமாதரைப் பமாருங்கள. அவர்களும் மங்கலை நமாண் மட்டுசம அணிந்து, 

மற்தறய அணிகதள இழந்தைனர்.

மற்றவர்களுக்குக் வகமாடமாதை மன்னர் தைம் அரைண்மதனகளிசலை அணிகலைன்கள 

நிதறந்திருக்கின்றன. ஆய் நமாட்டில் அதவ குதறந்தைன...

வகமாடுக்கப் பிறந்தை தககதளப் வபற்றுளள ஆய்; வகமாடுக்கப் பிறந்தைமார்சபமாற் வபமாருள 

சசேர்க்கக் கருதைவில்தலை அவன்.
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41. எண்ண முடியமாதை யமாதனகள!

“அண்சண, கமாதலையிலிருந்து இவ்வழியில் யமாதனகள சபமானவண்ணமமாய் 

இருக்கின்றன” என்றமான் கந்தைன்.

“சபமாருக்குப் சபமாகின்றனவமா?” என்று சகட்டமான் முகுந்தைன்.

“சபமா அண்சண சபமா. புலைவர்கள வகமாண்டு சபமாகிறமார்கள. நம் மன்னன் ஆய் பரிசேளித்தை 

யமாதனகள?”

“எண்ணினமாயமா? எத்தைதன யமாதனகள?”

“எண்ணத் வதைமாதலையமாதை யமாதனகள!” வகமாங்கதரை சமதலைக்கடல் ஒரைம் சதைமாற்கடித்தை 

நமாளில் அவர்கள சபமாட்டுவிட்டுச் வசேன்ற சவல்கதள எண்ணியிருக்கிறமாயமா?

“அததை எப்படி எண்ண முடியும்”

“ஆய் பரிசேளித்தை யமாதனகதள எப்படி அண்சண எண்ண முடியும்?” சவல்கள எத்தைதன-

யமாதனகள அத்தைதன!
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42. கமாடும் பமாடியசதைமா?

அழகிய கமாடு. வமானளமாவிய மரைங்கள தைண்ணிர்த் கடமாகங்கள. ஆடும் மயில்கள. பமாடும் 

குயில்கள. பற்பலை விலைங்குகள எங்கும் எழில் தைவழ்கிறது. குன்று சபமான்ற யமாதனகள 

உலைவுகின்றன. எங்குப் பமார்த்தைமாலும் யமாதனக் கூட்டம். இந்தைக் கமாட்டில் இத்தைதன 

யமாதனகளமா? அற்புதைம்தைமான். எங்கிருந்து வந்தைன இத்தைதன யமாதனகள. இந்தைக் கமாடு ஆய் 

வளளலின் மதலைதயப் பமாடியிருக்குசமமா? ஆயின் மதலை தைந்தை பரிசிலைமாகத் தைமான் இருக்க 

சவண்டும் இந்தை யமாதனகள!
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43. வடக்கும் வதைற்கும்

வடக்சக இமயமதலை. விண்தணத் வதைமாடும் வண்ண மதலை அது. அங்குளள 

சுதனயிலுளள குவதள மணக்கும். மமான்கள நரைந்தைம் புல்தலை சமயும். சுதனயில் நீர் 

பருகும். வபண் மமாசனமாடு விதளயமாடும்.

அதைற்கு இதணயமாக வதைற்சக இருப்பது ஆய் நமாடு. வடக்சக இமயமும் வதைற்சக 

ஆய்நமாடும் இல்லைமாவிடில் உலைகசம நிதலை கலைங்கிவிடும்.

அத்தைதகய நமாட்டின் மன்னன்தைமான் ஆய். வகமாதடயில் முதைலிடம் அவனுக்கு. 

அவதனத்தைமான் முன்னர் நிதனக்க சவண்டும் அப்படிச் வசேய்யமாதை உளளம் ஆழ்ந்து சபமாக 

சவண்டும். அவதனசய பமாடமாதை நமாக்கு பிளக்கப்பட சவண்டும். அவன் புகழ் சகளமாதை 

கமாது துர்க்கப்பட சவண்டும்.
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44. ஆடு! பமாடு! அசதைமா...அவன் நமாடு!

முடசமமாசி விறலி ஆய் என்று வமாய் மணக்க மக்கள கூறுகின்றனர். அவன் வபயதரை 

நீசகட்டிருக்கின்றமாய் ஆனமால் அவதன நீ பமார்த்தைதில்தலை!

விறலி: “நமான் பமார்க்க சவண்டும்!”

முடசமமாசி: அப்படியமானமால் சநசரை நடந்து சபமா. அசதைமா ஒரு மதலை வதைரிகிறது பமார். அதைன்

வழியமாக நடந்து சபமா...

மதலைக் கமாற்று வந்து நின் கூந்தைதலை (மயிதரை)க் சகமாதி விடும். உன் வசேவியில் ஆய் 

வபயதரை ஒதிவிடும்...

அணிமயில் சபமான்று அடி வபயர்த்து நடந்து வசேல். சபமா... ஆதயப் பமார்... ஆடு... பமாடு.... 

அசதைமா அவன் நமாடு!
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45. “உன்திரு உருவம்”

வவகு வதைமாதலைவிலிருந்து வருகிறமான் பமாணன். யமாதழத் தைன் மமார்சபமாடு 

அதணத்தைபடிசய நடந்து வருகிறமான். விறலிசயமா பின்னமால் வமல்லை நடந்து வருகிறமாள. 

ஆய் வளளல் முன் நின்று யமாதழ மீட்டி இன்னிதசே எழுப்பினமான். விறலிசயமா கமான 

மயிவலைனக் களிநடனம் ஆடினள.

மகிழ்ந்தைமான் வளளல் ஆய். யமாதன, குதிதரை, சதைர்கதளக் வகமாண்டு வந்து நிறுத்தினமான். 

“சவண்டமாம்” என்றமான் பமாணன். வியந்து சநமாக்கினமான் ஆய். “பமாணரும், புலைவரும், 

கூத்தைரும் உன் வபமாருதளத் தைம் வபமாருவளனக் வகமாண்டனர். நமான் உன் திரு உருதவக் 

கமாணசவ வந்சதைன். வமாழ்க பல்லைமாண்டு. வமாழ்க எம் தைதலைவன்’ பமாணன் அன்புக்கு 

இதணசயது உலைகில்!
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46. கிளிக்கூட்டமும் திதனக்கதிரும்

பமாணன் வழிநடக்கிறமான் முல்தலைக்கமாடு ஆநிதரைகள சமய்கின்றன. அம்மமா என்று 

கத்துகின்றன. வழி வதைமாதலையவில்தலை. மதலை வந்து விட்டது. எங்கும் மமான் கூட்டம். 

அதவ ஆதளக்கண்டமாசலை அஞ்சிசயமாடும். பமாணதனக்கண்டு பயந்து ஓடின. வபரிய 

ஆற்தறக் கடக்கசவண்டுசம பமாவம். பமாணன் என்ன வசேய்வமான். படசகமாட்டி கடத்தி 

விட்டமான். நடந்து நடந்து கமால்கள ஒய்ந்து விட்டன. வழிப் சபமாக்கன் ஒருவன் வருகிறமான்.

“ஐயமா ஆய்சவள எங்சக இருக்கிறமார்?” பமாணசன! வரைமாம்பத் தூரைத்திலிருந்து 

வந்திருக்கிறமாய் சபமாலும். சீக்கிரைம் நடந்துசபமா, ஆய்சவதளப் பமார். அவன் 

கிளிக்கூட்டத்து இதடசய உளள திதனக்கதிர் சபமால் சதைமான்றுவமான். குழ்ந்திருந்து 

கதிதரைக் வகமாத்தும் கிளிகள சபமால் பரிசிலைர் அவதனச் சூழ்ந்திருப்பர்.
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47. மதலை சபமான்ற மனம்

“வமாரும் புலைவசரை உட்கமாரும்” என்றமாள அவ்தவ.

“ஏசதைனும் வசேய்தி உண்டமா?” என்றமார் புலைவர்.

“நமாஞ்சில் மதலைக்குப் சபமாயிருந்சதைமாம்”

“பலைமா மரைங்கள நிதறய நிற்குசம. பலைமாப் பழங்கள கிதடத்திருக்கும்”

“நமாஞ்சில் ளளுவதனப் பமார்த்சதைமாம்”ഖ

“நல்லைவன்”

“நல்லைவனமா? முழு மதடயன்”

“என்ன?”

“சகளும் ஐயமா சகளும், கீதரைக்கறிக்கு சமசலை துவக் வகமாஞ்சேம் அரிசி சகட்சடமாம்”

“வகமாடுக்கமாமலைமா சபமானமான்”

“மதலை சபமான்ற யமாதனதயக் வகமாடுத்தைமான். பிடி அரிசி சகட்டவர்க்கு வபரிய யமாதன 

அறியமாதமயல்லைவமா இது”

“மதலை சபமான்ற மனம் உதடயவன் என்பததைக் கமாட்டுகிறது”
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48. சபகனின் வபருதம

பரிசில் வபற்றுத் திரும்பிய பரைணர், ஒரு பமாணதனக் கண்டமார். சபகன் சிறப்தபப் 

பமாணனுக்குக் கூறினமார்.

“விறலி சூடும் மமாதலையும் பமாணன் சூடும் வபமாற்றமாமதரையும் மமார்பில் புரைளக் கடுந் சதைதரை 

நிறுத்திக் கமாட்டிதட இதளப்பமாறுகின்ற நீங்கள யமார்?” என்று சகட்கும் இரைவலைசன, 

வசேமால்லுகின்சறன் சகள:

சபகதனக் கமாண்பதைற்கு முன் நமான் ஏதழயமாய் இருந்சதைன். நமான் சபகதனக் கண்ட 

பின்னசரைமா, எனக்குத் சதைரும் கிதடத்தைது. சீரும் கிதடத்தைது.

சபகன் எப்படிப்பட்டவன் என்று சகள:

ஒரு நமாள மயில் ஆடிக் வகமாண்டிருந்தைததைப் பமார்த்தைமான் சபகன். அதைன் ஆட்டத்தில் 

மனததைப் பறிவகமாடுத்தைமான். தைன் வபமான்னமாதடதய எடுத்து, மயிலின் சமனிதயப் 

சபமார்த்தினமான்.மயில் உடுத்தைமாது என்று வதைரிந்தும் பரிசு வகமாடுத்தை சபகன், உடுக்கவும் 

உண்ணவும் ஏங்கும் உனக்குப் பரிசு தைரைமாமல் இருக்க மமாட்டமான். எவனனில் அவன் 

மறுதமதய சநமாக்கிக் வகமாடுப்பவன் அல்லைன், இரைவலைர் வறுதமதய சநமாக்கிக் 

வகமாடுப்பவன் என்றமார் பரைணர் சபகனின் வபருதமதய சநமாக்கிச் வசேன்றமான் பமாணன்.
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49. மமாரிக் வகமாதட

சபகன் இருக்கின்றமாசன, அவன் யமாதரைப் சபமான்றவன் என்று சகளுங்கள. மதழதயப் 

சபமான்றவன் என்று நமான் வசேமால்கிசறன் என்றமார் பரைணர்.

மதழ சிலை சபருக்கு மட்டும் வபய்யுசமமா? வபய்யமாது அது வற்றிய குளத்தில், வயலில், 

உவர் நிலைத்தில் எங்கும் வபய்யும் அது சபமான்சற, சபகன் சகட்சபமார்க்வகல்லைமாம் 

சகட்டபடி தைருவமான்.அது வகமாதடத்திறம் அல்லை வவன்பீர்.ஆனமால் அவன் பதடத்திறம் 

வதைரியுசமமா? கமால் முடப்பட்சடமார், கண்ணற்சறமார், கிழவர், அஞ்சும் சபடியர் 

ஆகிசயமாரிடம் சபமார்க்குச் வசேல்லைமான். கூற்றிடம், பதகயிடம் சபமார் வசேய்யக் 

குதித்சதைமாடுவமான்.

வகமாதடத் திறன் அது பதடத் திறன் இது!
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50. மதலைதயப் பமாடிசனமாம், மங்தக அழுதைமாள!

“வமாருங்கள புலைவசரை” என்று தக கூப்பி வரைசவற்றமான் சபகன்.

“சபகசன, இது சகள” என்று வதைமாடங்கினமார் கபிலைர்.

“வழிசய நடந்து வந்சதைமாம். வருத்தைம் மிகுந்தைது பசி வமாட்டிற்று. சிற்றுமார்க்குச் வசேன்சறமாம்.

ஒரு வீட்டில் தைதலை வமாசேலில் நின்று உன்தனப் புகழ்ந்சதைமாம். உன் மதலைதயப் 

பமாடிசனமாம். அப் பமாடதலைக் சகட்டு வகமாண்டிருந்தைமாள மங்தக ஒருத்தி. அவள 

கண்களிலிருந்து நீர் வபமாங்கியது நில்லைமாமல் அருவி சபமால் ஓடியது.
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51. யமாம் சவண்டுவது பரிசில் அல்லை!

குளிரைமால் நடுங்கிய வதைன்று கருதி சகமாலை மயிலுக்குத் சபமார்தவ அளித்தை மன்னவமா, 

நமாங்கள உன்தன சவண்டி வந்தைது பரிசில் அல்லை!

களமாக் கனி சபமான்ற கரிய யமாதழ நமாங்கள மீட்டிசனமாம். அது சகட்டு நீ தைதலையமாட்டினமாய்,

இனிய இதரைதய சுதவத்தைமாய். எங்கள இதசேயின்பத்ததைப் பருகிய பின் நமாங்கள சகட்கும் 

வரைம் வகமாடுக்க சவண்டியதும் நியதிசயயமாகும். "மறுக்கமாசதை மன்னமா. இன்று இரைசவமாசட 

சதைர் பூட்டிச் வசேல், துன்புறும் உன் மதனவியின் கண்ணிதரைத் துதட! அவ்வரைத்ததைசய 

யமாம் சவண்டிசனமாம்... மறுக்கமாமல் தைந்தைருளக” சபகனுக்குப் பரைணர் விடுத்தை 

சவண்டுசகமாள இது.

59



52. குதிதரைதயத் சதைரிசலை பூட்டு

வபரிய வபமான் தைட்டு. அதில் முத்துக்களும் நவமணிகளும் வதக வதகயமான 

ஆபரைணங்களும் அடுக்கிதவக்கப் பட்டிருக்கின்றன. சபகன் அத்தைட்தட எடுக்கிறமான். 

புலைவர் தகயில் வகமாடுக்கிறமான். புலைவர் அரைசில் கிழமார் அதைதன ஏற்க மறுக்கிறமார்.

“சபகசன அளவிலைமாதை வசேல்வம் அளிக்கிறமாய். அது எனக்கு சவண்டமாம்”

“புலைவசரை, தையங்க சவண்டமாம் சவண்டியததைக் சகளுங்கள.”

“மன்னவசரை நமான் விரும்பும் பரிசில் இது. உன் மதனவிக்கு நீ அருளகமாட்டவில்தலை. 

வமாடி வதைங்கிவிட்டமாள. அவள கூந்தைலில் மறுபடியும் நறும் புதக ஊட்டுக. மலைர் சூட்டுக. 

அவள வருத்தைம் தீர்க்க சவண்டி சநரில் குதிதரைதயப் பூட்டுக. நமான் சவண்டும் ஒசரை 

பரிசில் இதுதைமான்.”
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53. “நதக அணிந்தைனர்”

இளஞ்சசேட் வசேன்னி ஆற்றல் மிகுந்தை அரைசேன். வதைன்பமாதைவதரைத் சதைமாற்கடித்தைமான். வட 

வடுகதரைவமாட்டி ஒட்டினமான்.

வபமாருநன் சபமாய் கிணதய இயக்கி அவன் புகழ் பமாடினமான். விதலையுயர்ந்தை அணிகதளக் 

குவித்தைமான் அம்மன்னன். அவ்வணிகதள சுமந்து வந்து சுற்றத்தைமார்க்கு அளித்தைமான் 

வபமாருநன் அவர்கசளமா அத்தைதகய அணிகலைன்கதளப் பமார்த்தைசதை இல்தலை. எப்படி 

அணிவவதைன்று அறியமாது திதகத்தைனர். விரைலில் அணியசவண்டியததை வசேவியில் 

அணிந்தைமார்கள. கமாதில் அணியசவண்டியததை தகவிரைலில் அணிந்தைமார்கள. அதரைக்குரியததை

கழுத்திலும் கழுத்திற்குரியததை அதரையிலுமமாக அணிந்தைனர். கண்டவவரைல்லைமாம் 

தகவகமாட்டிச் சிரித்தைனர். சீததை விட்வடறிந்தை அணிகலைன்கதளக் கண்வடடுத்தை குரைங்குகள 

அணிந்து அழகு பமார்த்தை கமாட்சிசபமால் இருந்தைது.

வபமாருநன் முகத்தில் புன்னதக அரும்பியது. சுற்றத்தினர் வறுதமகுயர் அடிசயமாடு 

வதைமாதலைந்தைது.
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54. ஊரும் சபரும் உதரைக்கமமாட்டமான்!

நல்லை வவய்யில். நமான் வநடுந்துமாரைம் நடந்து கதளத்துவிட்சடன். மதழயில் நதனந்தை 

பருந்தின் சிறகு சபமான்ற அழுக்குத் துணி, சவர்தவயில் என் உடலில் ஒட்டிக்கிடந்தைது.

ஒரு பலைமா மரைத்தின் அடியில் இதளப்பமாறு வதைற்கமாக அமர்ந்சதைன். அப்வபமாழுது 

வில்சலைந்திய சவட்டுவர் தைதலைவன் ஒருவன் என்முன் சதைமான்றினமான். அவன் கமாலிசலை 

வீரைக்கழல் ஒலித்தைது. அவன் முடியிசலை நீலைமணி ஒளிர்ந்தைது... நமான் அவதனக் கண்டதும் 

எழுந்து வணங்கிசனன். அவன், தககுவித்து, என்தன “அமர்க” என்றமான். தைன் 

தகயிலிருந்தை நிணத்தைடி'தய கதடந்தை வநருப்பிலிட்டுச் சுட்டுப் பக்குவப் படுத்தினமான். 

பின்னர், அவ்வூதனத் “தின்னும்’ என்று எனக்குக் வகமாடுத்தைமான். நமான் அதைதன அமுதைம் 

என்று எண்ணி விதரைந்து தின்சறன். பசி தீர்ந்தைது.

அருவி நீதரைக் குளிரைக் குடித்தைபின், சவட்டுவர் தைதலைவனிடம் விதடவபறத் 

வதைமாடங்கிசனன்.

அவன் விதட தைருவதைற்குத் தையங்கினமான். திடீவரைன்று. தைன் மமார்பிற் கிடந்தை முத்து 

மமாதலைதயக் கழற்றி என் கழுத்திற் சபமாட்டமான்.

“நமான் கமாட்டில் திரிபவன், வகமாடுப்பதைற்கு என்னிடம் சவவமான்றுமில்தலை” என்று குரைல் 

அதடக்கக் கூறினமான்.

“உன் வபயர் என்ன?” வவன்று சகட்சடன். அவன் சபசேவில்தலை.

“உன் ஊவரைன்ன?” என்று சகட்சடன். அதைற்கும் அவன் ஒன்றும் உதரைக்கவில்தலை.

பின்னர் கல்ங்கிய கண்களுடன் அவதன விட்டு பிரிந்சதைன்.

வழியில் சிலைதரைக் கண்சடன்...அவர்களிடம் நடந்தைததைக் கூறிசனன். அவர்கள என்னிடம் 

கூறியது இது:

“அசதைமா வதைரிகிறசதை மதலை, அதுதைமான் சதைமாட்டிமதலை. அம் மதலைத்தைதலைவன் தைமான் 

உனக்கு பரிசேளித்தை வளளல். மிக்க புகழும் வபருநமாடும் உதடயவன்”
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55. வில்லைமாளன் ஓரி

ஒரு சவடன், கமாட்டிசலை ஒர் யமாதனதயக் கண்டமான். அது, அவதனக் வகமால்லை ஓடிவந்தைது.

அவன் அதைன் எதிர் நின்று தைன் வில்தலை வதளத்து, ஒர் அம்தப வயறிந்தைமான். அது, 

யமாதனயின் வயிற்றிற் புகுந்து வசேன்றது. அம்பு அத்துடன் சவகம் அடங்கமாது 

யமாதனதயக் வகமால்லைக் கமாத்திருந்தை புலியின் சமற் பமாய்ந்து ஊடுருவியது. அதைற்குசமல் 

அவ்வழியில் ஓடிவந்தை புளளிமமாதனக் வகமான்று, அதைன் உடதலையும் கிழித்துக்வகமாண்டு 

வசேன்று கதடசியில் உடும்புப் புற்றிற் பமாய்ந்து உடும்தபக் வகமான்று சினம் தைணிந்தைது.

அத்தைதகய வில் வித்ததைதயக் கற்ற அவன் யமார் அவன்தைமான் ஒரிசயமா?

ஆம், அவனமாகத்தைமான் இருக்க முடியும்.

பமாணர்கசள, முழவுக்கு மண் அதமயுங்கள. யமாழிசலை பண் அதமயுங்கள. வபரும் 

வங்கியத்ததை வமாசியுங்கள. கல்லிதய எடுங்கள. சிறு பதறதய அதறயுங்கள. பதைதலையின்

ஒரு முகத்ததை வமல்லைக் வகமாட்டுங்கள. கரிய சகமாதலைக் தகயிசலை தைமாருங்கள. 

யமான்பமாடுசவன். என்றமார் வன்பரைணர்.

ஒரி இதசே வவளளத்தில் மிதைந்தைமான். பமாணர் குழமாம். வபமாருள வவளளத்திசலை மிதைந்தைது.
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56. அரிது எது? எளிது எது?

“நீர் சவட்தகயுதடசயமார், கடற்கதரையில் நிற்பினும் தைனக்குத் வதைரிந்தைவரிடம்தைமான் 

தைண்ணிர் சகட்பர். அவ்வமாசற வபருஞ் வசேல்வமுதடசயமார் எத்தைதனசயமா சபர் 

இருக்கலைமாம் ஆயினும் இரைவலைர் வதைரிந்தை வளளல்கதளசய நமாடி வருவர். அவ்வமாறு, 

உன்தனக் கமாண வந்சதைன்” என்று கமானங்கிழமானிடம் சமமாசி கீரைனமார் கூறினமார்.

“வகமாடு என்று சகட்பதுதைமான் அரிய வசேயல். நீ வகமாடுத்தைமாலும் சேரி, வகமாடுக்கமாவிட்டமாலும் 

சேரி. உன் சபரைமாண்தமதயப் பமாடுசவன். உன் மதலைதயப் பமாடுசவன். வபமாங்கி விழும் 

அருவிதயப் பமாடுசவன். உன் நமாட்தடப் பமாடுதைல் எனக்கு எளிய வசேயல்.”
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57. பமாணசன சகள!

பமாணசன, ஏனப்பமா, கவதலைப் படுகிறமாய். யமாதழ அதனத்துக் வகமாண்டு நிற்கிறமாசய, 

யமாழிதசே சகட்க ஆள இல்தலை என்று நிதனக்கிறமாயமா? இந்தை யமாழ் நமக்குச் சசேமாறு 

சபமாடவில்தலை என்று எண்ணுகிறமாயமா வருந்தைமாசதை. என் வசேமால்தலைக் சகள.

உடசன வசேல். வகமாண்கமானங் கிழமானிடம் சபமா. பமாணசன, வநருஞ்சிப் பூதவப் 

பமார்த்திருப்பமாய். கதிரைவன் கதிர் ஒளிதய எதிர்வகமாண்டு மலைர்ந்து நிற்கும் கமாட்சிதய 

மறந்திருக்க மமாட்டமாய். அவ்வமாசற அவனும் எதிசரை வந்து மகிழ்வமான். வறுதமயமால் 

வமாடும் பமாணரின் உண்கலைத்ததை நிரைப்புபவன் அவசன. அவதனச் வசேன்று கமாண்க.
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58. கமானங் கிழமான் குன்றம்

பமாரைதை மதலைகள எல்லைமாம் பமார்த்து விட்சடன் சசேமாதலை, அருவி, சுதன நிதறந்து திதன 

விதளயும் வளமமான மதலைகதளப் பமார்த்திருக்கிசறன். உயர்ந்து ஓங்கிப் பதக வநருங்க 

முடியமாதை வபரிய வன்தம வமாய்ந்தை மதலைகளுக்கும் சபமாயிருக்கிசறன். வளம் இருக்கும் 

மதலையில் வலிதம இருக்கமாது. வலிதம உதடய மதலை வளங் வகமாண்டிரைமாது.

ஆனமால் கமானங் கிழமான் குன்சறமா இதைற்கு விதிவிலைக்கு. அங்கு வளமும் உண்டு. 

வலிதமயும் உண்டு. இரு பண்புகதளயும் வகமாண்ட இதணயிலைமாக் குன்றம் அது.

நமாடிவரும் புலைவர் எல்லைமாம் தைமது தைமது என்று பங்கு தவத்து உண்டு மிகுந்தை உணவு 

நிதறந்து கிடக்கும். அத்துடன் பதக சவந்தைதரை வவன்று திதறப் வபமாருளும் வகமாண்டு 

வரும்.

இவ்வமாறு சமமாசிகீரைனமார் கமாணங்கிழமான் மதலையின் அழதகப் பமாடிகிறமார்.
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59. ஏதறக் சகமான் குணம் எவர்க்கு வரும்?

குற்றம் புரிந்தை நண்பதரைப் வபமாருத்தைருளவமான் பிறருதடய வறுதமதயக் கண்டு, நமாணம் 

அதடவமான் மூசவந்தைர் அதவக்களத்தில் சமம்பட்டு நடப்பமான்!

அவன் வபயர் ஏதறக்சகமான்! அவன் எங்கட்குத் தைதலைவன்... உங்கட்கும் தைதலைவர்கள 

உண்டல்லைவமா? அவர்களின் பண்புகதளக் கூறுங்கள பமார்க்கலைமாம். அவர்களுக்கு இத்தைகுதி

இல்தலை என்பததை நன்கு அறிசவன்.

எங்கள தைதலைவதனப் பற்றி இன்னும் சகளுங்கள. எங்கள தைதலைவன் வில் வதைமாழிலில் 

வல்லைவன். அகன்ற மமார்பினன். வகமால்லும் சவலினன். கமாந்தைள கண்ணியன். அவன் 

மதலையில் சமகம் தைங்கும். கதலைமமான் வபண் மமாதன அதழக்கும். இதைதன ஆண் புலி 

வசேவி தைமாழ்த்திக் சகட்கும். அம்மதலை நமாட்டுத் தைதலைவனுக்கு எல்லைமாம் தைகும்.

இவ்வமாறு இளவவயினி என்னும் குறமகள குறவர் தைதலைவனமான ஏதறக்சகமாதனப் 

பமாடினமாள.
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60. குமணன் புகழ், குரைங்குக்கும் வதைரியும்

“முரைசும், சேங்கமும், முழங்கும்படி மூசவந்தைருடன் சபமாரிட்டமான், பறம்பு மதலைத் 

தைதலைவன் பமாரி வவற்றித்தைமார் பூண்டு வில்சலைந்திய ஒரி வகமால்லி மதலைதய ஆண்டமான். 

கமாரி என்ற கருங்குதிதரைதயச் வசேலுத்திப் சபமார் வவன்றமான் மதலையன். குதிதரை மதலைத் 

தைதலைவன் அதியமமான். சபகன் வபரிய மதலை நமாட்டு மன்னன். சமமாசி பமாடப்பட்டமான். 

ஆய் சதைடி வந்தைவர் வறுதமதய சபமாக்கினமான். அவர்கள எழு வபரும் புரைவலைர்கள 

மமாய்ந்தை பின்னரும், அவர்தைம் மரைதபக் கமாக்க வல்சலைமான் என்றுதரைக்கும் மமாண்புதடய 

குமணசன, உன்தன நமான் நமாடி வந்சதைன், நின் புகழ் பமாடி வந்சதைன்” என்றமான் பமாணன்.

அப்வபமாழுது, பலைமாமரைத்தில் இருந்தை ஒரு குரைங்கு தைமான் பறித்தை பலைமாப் பழத்ததைக் கமாட்டி, 

மற்வறமாரு குரைங்தக அதழத்தைது.

குமணன் அததைப் பமாணனுக்குக் கமாட்டிச் சிரித்தைமான்!
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61. புகழ் சகட்டு ஓடி வந்சதைன்

குமணசன, உன்தன நமாடி வந்தை கததைதயக் சகள! என்றமார் வபருஞ் சித்திரைனமார். அவன் 

சகட்க வில்தலை, அவர் வசேமால்லைத் வதைமாடங்கினமார்.

கமாடு வவயிலைமால் வறண்டு கிடக்கின்றது. அப்வபமாழுது மதழ வபமாழிந்தைமால் என்னமாகும்? 

“பசசேல்” என்று தைதழக்கும்!

அது சபமாலை, வமாடிக்கிடக்கும் இரைவலைர், குடிலில், பமால் வமார்த்துப் பசுதமயூட்டும் 

பண்புதடயமாளன் என்றனர். வபமாற் கிண்ணங்களில் அமுதிட்டுப் பமாணர்க்கு ஊட்டும் 

பரிசிலைமாளன், முதிரைமதலைக் குமணன் என்று வசேமால்லைக் சகட்டு விதரைந்து ஓடி வந்சதைன். 

இங்கு வந்தைபின் யமாவும் வமய்வயன்று கண்சடன். வயிறு புதடக்க உண்சடன். ஆனமால் 

எனக்கு அதமதியில்தலை அரைசசே என் இல்லைத்திசலை வறுதமயமால் வமாடும் என் 

மதனவிக்குப் பமால் வற்றி விட்டது...

பமால் வபறமாதை புதைல்வன், வவறும் பமாதனதயத் திறந்து பமார்த்து அழும் கமாட்சி என் மனக் 

கண் முன் சதைமான்றுகின்றது.

என் மதனவிசயமா, புலி புலி என்று பயமுறுத்துகின்றமாள. அம்புலி கமாட்டி 

ஆதசேயூட்டுகின்றமாள.

ஆனமால் பிளதளயின் பசித் தீதய அவளமால் அதணக்க முடியுசமமா? என்று சதைம்பி 

அழுதைமார் சித்திரைனமார்.

அவர் திரும்பு முன், சதைரும் வபமாருட்களும் பிறவும் அவர்முன் கமாட்சியளித்தைன.

குமணன் புகழ், சதைர்க் வகமாடியிற் பறந்தைது.
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62. எல்சலைமார்க்கும் வகமாடு!

வபருஞ்சித்திரைனமார் இல்லைம். வண்டியிலிருந்து வபமான் மணிகதள இறக்கி வீட்டிற்குள 

வகமாண்டுவந்து தவக்கின்றனர். பட்டமாதட அணிந்து பலை வதகப் வபமான் அணிகதளப் 

பூட்டிய சகமாலைத்சதைமாடு வபருஞ்சித்திரைனமார் வீட்டிற்குள நுதழகிறமார். அவர் மதனவி 

மலைர்ந்தை முகத்சதைமாடு வரைசவற்கிறமாள. வபருஞ்சித்திரைனமார் கூறுகிறமார்:

“ஆருயிசரை அதனவர்க்கும் பகுந்து வகமாடு. கடன் வகமாடுத்தைவர்க்குக் வகமாடு. உன் 

சதைமாழியருக்குக் வகமாடு. இனத்தைவதரை அதழத்து வந்து அளளிக் வகமாடு. யமாருக்குக் 

வகமாடுக்க சவண்டும், யமாருக்குக் வகமாடுக்கக் கூடமாது என்று நிதனக்கமாசதை. எல்லைமார்க்கும் 

வகமாடு முதிரைமதலைத் தைதலைவன் குமணன் தைந்தை வபமாருதளப் வபட்டியில் பூட்டி தவயமாசதை.

மனம் சபமால் அளளி வழங்கு”.
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63. இளங்குமணமா, என் வசேய்தைமாய்?

இளங் குமணன் தைன் அண்ணன் குமணதன விரைட்டி விட்டு, அரைசுகட்டில் ஏறினமான். 

வகமாதட வளளலைமாகிய குமணன் கமாட்டிற் வசேன்று, தைதலை மதறவமாய் வமாழ்ந்து வந்தைமான்.

வபருந்தைதலைச் சேமாத்தைனமார் என்ற புலைவர் கமாட்டிற்குச் வசேன்றமார். குமணதனக் கண்டு 

பமாடினமார். அப்வபமாழுது குமணன் தகயிற் வபமாருள இல்தலை! அவன் தைன் வமாதள உருவி 

புலைவரிடம் வகமாடுத்துத் தைன் தைதலைதய அரிந்து எடுத்துக்வகமாளளுமமாறு கூறினமான்.

“என் தைதலைதய எடுத்துக்வகமாண்டு சபமாய் என் தைம்பியிடம் வகமாடுத்தைமால் அவன் வபமான் 

வகமாடுப்பமான்என் தைதலைக்கு, அவன் விதலை கூறியுளளமான்” என்றமான் குமணன்.

புலைவர், தக நடுங்க வமாதள எடுத்துக் வகமாண்டு ஓடினமார். இளங் குமணதனக் கண்டமார்.

“நிதலையற்ற உலைகின் தைன்தமதய அறிந்து, புகழமால் தைன்தமதய நிதலைநிறுத்திக் 

வகமாண்சடமாருள, குமணசன உயர்ந்தைவன். அவதனப் பமாடி நின்சறன். அவன் தைதலை 

வகமாய்ய வமாள வகமாடுத்தைமான் உவதகயுடன் ஒடி வருகிசறன்” என்றமார்.

இளங்குமணதன இரைத்தை பமாசேம் பற்றியது. பததை பததைத்தைமான். மயங்கினமான். மயக்கம் 

வதைளிந்தைபின் உண்தம உணர்ந்தைமான். அண்ணன் கமாலைடியில் விழசவண்டிக் கமாட்டிற்கு 

ஓடினமான்.
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64. மதிப்பு யமாருக்கு?

திருக்கிளளிசய! உன் உடல் முழுதும், வமாள உழுது வடுப்பட்டுளளது. அதைனமால் நீ அழகு 

குதறந்தைவன். “கண்ணுக்கு இனியன் அல்லைன். ஆனமால் கமாதிற்கு இனியன். ஆனமால் உன் 

புகழ் வபரிது. ஏவனனில் உன் பதகவசரைமா, உன்தனக் கண்டமால் அஞ்சிப் புறங்கமாட்டி 

ஒடுவர். ஆதைலைமால் உடலில் புண் இல்தலை. கண்ணுக்கு இனிய கமாட்சியளிப்பமான். ஆனமால் 

அவர்கள வசேவிக்கு இன்னமாதைவர். நீயும் ஒன்றிசலை இனியன். அவர்களும் ஒன்றிசலை 

இனியர். ஆயினும் உன்தன மட்டும் தைமாசன உலைகம் மதிக்கிறது.
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65. பிட்டங் வகமாற்றணின் வபரும் புகழ்!

பிட்டங் வகமாற்றன் சசேரைனின் பதடத் தைதலைவன். குதிதரை மதலைத் தைதலைவன். அவன் 

நமாட்டில் பன்றி உழுதை நிலைத்தில் திதன விததைப்பர். முற்றிய கதிதரை அறுத்து அடித்துத் 

திதனதயக் குற்றுவர். மமான் கறி வமாசேதன வீசும் பமாதனதயக் கழுவமாமல் கமாட்டுப் 

பசுவின் பமாதலை ஊற்றுவர். திதன அரிசிதயப் சபமாட்டுச் சேந்தைன விறகமால் எரித்து சசேமாறு 

ஆக்குவர். வடித்து எடுத்து வமாதழ இதலையில் சபமாட்டுக் கூடி இருந்து உண்பர்.

இத்தைதகய வளம் உதடய நமாட்டு மன்னனமான பிட்டன் கூரிய சவலைன். சவங்தக 

மமாதலையன். சவகமமாகச் வசேல்லும் குதிதரைதய உதடயவன். வபருங்வகமாதட வளளல். 

ஆனமால் பரிசிலைர் நமாதவத் துன்புறுத்தியவன் ஆவன். ஏவனனில் புலைவர் அவதனப் 

பமாடமாமல் இருக்க முடியமாது.
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66. இன்று சபமால் என்றும் வமாழ்க!

கமாரிக் கண்ணர் பிட்டதனப் பமார்க்கச் வசேன்றமார். இரைவலைர் பிட்டதன நமாளசதைமாறும் வந்து 

வமமாய்த்தைனர். சேலிப்பின்றிப் வபமாருள வழங்கினமார். அவன் சபரைமாண்தம வமாய்ந்தைவன். தைன்

தைதலைவன் விருப்பப்படிசய சபமார் வசேய்து வவற்றி வபற்றமான். அவன் வழங்கும் 

பரிசுகளுக்கு அளசவ இல்தலை. வதைமாழுப் பசுதவசய சகட்டமாலும் வகமாடுத்து விடுகிறமான். 

களத்தில் குவித்தை வநல்தலைக் சகட்டமால் அவ்வளதவயும் அளளிக் வகமாடுத்து விடுகிறமான். 

அணிகலைசனமா, யமாதனசயமா எது சகட்டமாலும் வகமாடுக்கிறமான். அவனது வகமாதடக் 

குணத்ததைக் கண்ட புலைவர் “அவன் கமாலில் சிறு முளளும் குத்தைக் கூடமாது” என்று 

இதறவதன சவண்டினர்.
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67. ஏற்றுக உதலை ஆக்குக சசேமாறு!

“ஏடீ விறலி” என்று பமாணன் ஆதசேயுடன் கூப்பிட்டு வகமாண்டு வந்தைமான். ஒடி வந்தைமாள 

விறலி.

உதலைதய சயற்று. சசேமாற்தற ஆக்கு. விறலிசய, சகமாததைகதளப் புதனந்து வகமாள”

பிட்டங் வகமாற்றனமா இவ்வளதவயும் வகமாடுத்தைமார்?”

“பிட்டன் வவற்றி வபற்று விட்டமான் அவன் வமாழ்க! அவனது மன்னன் வமாழ்க. அவன் 

மட்டும் என்ன? அவன் பதகயும் வமாழ்க!

பதகயின்சறல் வவற்றி ஏது? நமாம் பமாடும் வபற்றி ஏது?

75



68. பண்ணன் வமாழ்க!

கிளளி வளவன் பண்ணன் வீட்தட சநமாக்கி நடந்தைமான். அவன் வகமாதடயின் 

வபருதமதயத் வதைரிந்தைமான். உளளம் மகிழ்ந்தைமான். வமாழ்த்தினமான்.

“நமான் வமாழும் நமாள வதரை பண்ணன் வமாழ்க! பழுத்தை மரைத்தில் பறதவ கட்டி ஒலிப்பது 

சபமால் உண்பவர் ஆரைவமாரைம் சகட்கிறது. அசதைமா வசேல்கின்ற அந்தைக் கூட்டத்ததை 

பமார்ப்சபமாம். முட்தட எடுத்துத் திக்தக சநமாக்கி ஏறும் எறும்புக் கூட்டம்சபமால், 

சிறுவர்கள சசேமாற்றுத் திரைளகதள ஏந்தி வரிதசேயமாய்ச் வசேல்கின்றனர். பண்ணன் 

வகமாடுத்தைமான் என்று அவர்கள வமாய் பமாடுகின்றது.

பசிப் பிணி மருத்துவன் என்று வபரியவர்கள அவதனப் புகழ்கின்றனர்.

அவன் இல்லைம் அருகிசலைமா? தூரைத்திசலைமா?”
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69. வநஞ்சேம் திறப்பவர் நின்தனக் கமாண்பர்!

ஆதைனுங்கன் சவங்கடமதலைத் தைதலைவன். ஞமாயிறு மண்டலைத்ததைப் சபமான்றவன். 

யமாவதரையும் கமாப்பததைசய தைன் கடதமயமாகக் வகமாண்டவன்.

அவதனத் தைந்ததையமாகக் வகமாண்டு வமாழ்ந்தைமார் ஆத்திதரையன் என்னும் புலைவர். அவதனசய

நிதனத்தைமார். அவன் புகதழசய பமாடினமார். அவர் வநஞ்சில் சவறு யமாருக்கும் இடமில்தலை.

“ஆதைசன, எந்ததைசய நீ வமாழ்க! என் வநஞ்தசேப் பிளப்பவர் அங்சக உன்தனத்தைமான் 

கமாண்பர். உன்தன நமான் மறசவன். அப்படிசய மறப்பதைமாயின் மறக்கும் நமாள நமான் 

இறக்கும் நமாளமாக இருக்கும்”
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70. கீரைஞ்சேமாத்தைன் வீரைம் வபரிது!

கீரைஞ் சேமாத்தைன் ஒரு குறுநிலை மன்னன். அவதனப் பமார்க்கச் வசேன்றமார் ஆவூர் மூலைங்கிழமார். 

சேமாத்தைன் பண்பு அவர் வநஞ்தசேக் கவர்ந்தைது.

கீரைஞ்சேமாத்தைன் உண்ணும் சபமாது யமாசரைனும் சபமானமால் இழுத்து உட்கமாரை தவப்பமான். இதலை

சபமாடுவமான். சசேமாறு தவப்பமான். உண்ணும்படி வற்புறுத்துவமான். வந்தைவர் உண்ட 

பின்னசரை தைமான் உண்டமான்.

சபமார்க் களத்தில் முன் நிற்பமான். வீரைர் சிலைர் கள குடிக்கும் சபமாது வீரைம் சபசி விட்டு 

களத்தில் புறங்கமாட்டி ஒட முயல்வர். கீரைஞ்சேமாத்தைன் அவர்களுக்கும் அரைணமாக நிற்பமான். 

பதகவதரையும் வவல்வமான்.
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71. “நீயும் வமா”

சதைமாயமமான் மமாறன் மமாளிதக சநமாக்கி சவகமமாக நடந்துவகமாண்டிருந்தைமார் 

மதுதரைக்குமரைனமார். வழியில் பமாணன் ஒருவன் எதிர்ப்பட்டமான். புலைவர் வநஞ்சேம் 

வநகிழ்ந்தைது.

“பமாணசன! நீ எம்சமமாடு வருக! சதைமாயமமான் மமாறன் வதரையமாது வகமாடுக்கும் வபருதம 

உதடயவனுமல்லை; இல்தலை வயன்று மறுக்கும் சிறுதமயுதடயவனும் அல்லைன்.

நமாம் அவதனக் வகமாண்ட சகட்கப் சபமாசவமாம்! அவன் உதலைக் களத்திற்குப் பதடக் 

கருவி சகட்கப் சபமாவமான். அவன் உடவலைங்கும் சபமார்ப்புண் பட்டவடுக்கள மருந்து 

வகமாளளப்பட்ட மரைம்சபமால் சதைமான்றுவமான் வடுக்கள அவனுக்கு வதசே இல்தலை. 

அதவசய அவனுக்கு அழகு.”
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72. உலைகம் இருக்கின்றது!

அமுதைசம கிதடத்தைமாலும், அதைதனத் தைனிசய இருந்து உண்ணமார். சினங்வகமாளளமார். 

யமாதரையும் ஏளனம் பண்ணமார். சசேமாம்பல் அற்றவர்.

பிறர்அஞ்சேத்தைகும் துன்பத்திற்குத் தைமாமும் அஞ்சுவர்; புகழ் கிதடப்பின் உயிரும் 

வகமாடுப்பர்! பழிவயனின், உலைகசம கிதடத்தைமாலும் விடுப்பர் அயர்வு அற்றவர்.

தைமாம் வமாழ வமாழமாது, பிறர் வமாழ வமாழும் வபருந்தைதகயமாளர் அவர்!

அவரைமாலைன்சறமா, உலைகம் நிதலை வபற்று வமாழ்கின்றது!
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73. கற்றல் நன்சற!

ஆசிரியனுக்கு ஏற்படும் துன்பத்ததைத் துதடக்க சவண்டும். சவண்டும் வபமாருதள 

விதரைந்து வகமாடுக்க சவண்டும் அடங்கிக் கல்வி கற்றல் நல்லைது. ஏன்? தைமாய் தைன் வயிற்றிற் 

பிறந்தை மக்களுள கற்ற மகதனசய விரும்புவமாள!

ஒரு குடியிற் பிறந்தைவர்களுள, மூத்தைவன் வருக என்று அதழக்கமாமல், கல்வி கற்றவன் 

வருக என்சற அதவயினர் அதழப்பர் அறிவுதடசயமான் வசேன்ற வழிசய அரைசேனும் 

வசேல்வமான்.

நமால்வதக சேமாதியமாரில் சமல்சேமாதிக்கமாரைர், கற்றிலைரைமாயின் தைமாழ்ந்தைவரைமாகி வகடுவர் கீழ்ப்பட்ட

ஒருவன் கல்விகற்றிருப்பின், அவதன சமல் சேமாதிக்கமாரைனும் வணங்குவமான்.
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74. முதறயமாகத் திதற வகமாளக!

கமாய்ந்தை வநல்தலை யறுத்து அடித்து, குற்றிச் சேதமத்துக் கவளங் கவளமமாய்த் திரைட்டி 

யமாதனக்கு உணவு அளித்தைமால் சிறு நிலைத்தில் விதளந்தை வநல்லும் பலை நமாள உணவமாகும்!

நூறு கமாணி நிலைமமாயினும், யமாதனதய சமய விட்டமால், அது தின்பது குதறவமாகவும், 

அதைன் கமால்கள அழித்து மிதிப்பது அதிகமமாகவும் இருக்கும்.

ஆதகயமால் அரைசேனும் முதறயறிந்து திதற வகமாண்டமால் நமாடு நிதறவு வகமாண்டு வமாழும் 

இன்சறல் குதறவு வகமாண்டு விழும்!
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75. ஒட்டுசவமான் ஒட்ட வண்டி ஒடும்!

அழகிய சேக்கரைங்கள. உருண்டு திரைண்ட அச்சு. வதளவில்லைமாதை வண்டி. இளம் எருதுகள 

பூட்டப் பட்டுளளன. வண்டிதய இழுத்துச் வசேல்லைத் துடித்துக் வகமாண்டிருக்கின்றன. 

வண்டி சயமாட்டி இல்தலைசய. வண்டியின் கதி? பளளத்தில் விழுந்து விடுசம. எல்லைமாம் 

வநமாறுங்கி விடுசம. ஆகமா, அசதைமா வண்டிக்கமாரைன் வந்துவிட்டமான் தூள துளளிக் குதித்து 

வண்டியில் ஏறுகிறமான். வண்டி பறக்கப் பமாய்ந்து ஓடுகிறது. அனமால் இப்சபமாது கவதலை 

இல்தலை.

உலைகம் வபரிய வண்டி. அதைதன ஒட்ட நல்லை வண்டிக்கமாரைன் சவண்டும். அவன்தைமான் 

அரைசேன்-தைதலைவன். தைதலைவன் இல்லைமாவிடில் நமாடு அழிதவ சநமாக்கிச் வசேல்லும்.
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76. உலைகிற்கு உயிர் எது?

“ஒளதவசய” கமாதலையில் உன்தனத் சதைடிசனன் கமாணவில்தலை. எங்சக சபமாயிருந்தைமாய்” 

என்றமான் மன்னன் அதிகமமான்.

“ஆற்றில் புது வவளளம் வந்திருக்கிறது”

“வயல்களுக்குத் தைண்ணிர் திறந்து விட்டிருக்கிறமார்களமா?”

“ஆமமாம் வயலில் விட்டுக் வகமாண்டிருக்கிறமார்கள”

“அப்படியமானமால் அச்சேமில்தலை. வநல்லும் நீருசம நம் நமாட்டிற்கு உயிர்.”

“இல்தலை அரைசசே இல்தலை. வநல்லும் உயிரைல்லை; நீரும் உயிரைல்லை; மன்னசன நமாட்டிற்கு 

உயிர் நீ தைமான். இந்நமாட்டிற்கு உயிர். இதைதன உணர்ந்து நடப்பசதை உன் கடன்.”
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77. நல்லை நமாடு

“அரைசசே ஒரு சகளவி சகட்கிசறன் பதில் வசேமால்லுவமாயமா?” என்றமாள ஒளதவ.

“சகள, பமார்க்கலைமாம்” என்றமான் அதிகமமான்.”

“நல்லை நமாடு எது?”

“ப்பூ இதுதைமானமா சகளவி. அழகமான ஊர்கள, நகரைங்கள இருக்கசவண்டும். வமானளமாவிய 

மமாளிதககள இருக்க சவண்டும்.”

“இல்தலை” இல்தலை”

“வபரிய கமாடுகள நிதறந்திருக்க சவண்டும். கமாடுகள நமாட்டிற்கு நல்லை அரைணமாக 

விளங்கும்".

“அதுவும் இல்தலை”

“இப்வபமாழுது வசேமால்லி விடுகிசறன். நமாடு, சமட்டு நிலைமமாக இருக்க சவண்டும். 

அப்படியமானமால் மதழயமாசலைமா வவளளத்தைமாசலைமா பமாதிக்கப்படமாது”

“மதழ வபய்யமா விட்டமால்”

“உண்தம விளங்கி விட்டது. நமாட்டில் பளளத்தைமாக்குகள நிதறய இருக்கசவண்டும். 

எங்கும் வளம் வகமாழிக்கும்”

“அரைசசே சகள. ஊர் நிதறந்திருந்தைமாலும் நமாடல்லை. கமாடு மிகுந்திருந்தைமாலும் நமாடமாகமாது. 

சமசடமா பளளசமமா நமாடமாகி விடமாது. நல்லை ஆடவர் நிதறந்திருக்கும் நமாசட நல்லை நமாடு.”

அதிகமமான் அதிசேயத்தில் ஆழ்ந்தைமான்.
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78. “மயக்கும் மக்கள”

பமாண்டியன் அறிவுதடய நம்பி தைன் ஆருயிர் நண்பர் வீட்டிற்குச் வசேன்றமார். அன்று அங்கு 

அரைசேனுக்கு விருந்து. அழகமான வீடு. ஏழடுக்கு மமாளிதக. வபமான் மணிகள எல்லைமாம் 

நிதறந்திருக்கின்றன.

அரைசேசனமாடு விருந்துண்ணப் பலைர் வந்திருக்கிறமார்கள. உணவு பரிமமாறப்படுகிறது. அரைசேன் 

உண்ட பின்னசரை பிறர் உண்ண சவண்டும். எல்லைமாரும் அரைசேதனசய பமார்க்கிறமார்கள. 

அரைசேசனமா ஆழ்ந்தை சிநதைதனயிலிருக்கிறமான்.

“மன்னர் பிரைமாசன” என்றமார் நண்பர்.

“ஆருயிர் நண்ப உனது வீட்டில் மகிழ்ச்சி இல்தலை.”

“ஆ ஆ”

“ஆம், உண்தமயமாகசவ மகிழ்ச்சி இல்தலை. தைளர் நதட நடந்து, சிறு தக நீட்டி, வட்டிலில் 

தகயிட்டு சசேமாற்தறத் வதைமாட்டு, அதளந்து, அளளி சமனிவயங்கும் வீசும் மக்கள இல்தலை.

மயக்கும் மக்கள இல்தலை.

“நண்பர் மதனவிதய சநமாக்க, அதனவரும் அவதனசய சநமாக்கினர். அவசளமா 

நமாணத்தைமால் தைதலை கவிழ்ந்தைமாள.

“மன்னர் பிரைமாசன, அவள வயிற்றுனுள ஒருவன் உருவமாகிறமான். அவனுக்கமாகத்தைமான் இவ் 

விருந்து”

வவளளம் மகிழ்ச்சி வவளளம்சபமால் வபருக்வகடுத்து ஓடியது.
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79. உண்பது ஒரு நமாழி!

நக்கீரைர் குளித்து கமாதலைக் கடன்கதள முடித்து விட்டு வந்து தைன் இருக்தகயில் அமர்ந்தைமார். 

அவரைது மமாணவன் வந்தைமான். வணங்கி விட்டு உட்கமார்ந்தைமான். “குருசவ” என்றமான் 

மமாணவன்.

“சநற்தறய பமாடத்தில் ஐயம் ஏசதைனும் உண்டமா?”

“ஒரு சேந்சதைகம். வபமாருதளப் வபருக்க சவண்டும் என்றீர்கள. உண்தம விளங்கியது. 

ஆயினும் பலைர் குங்குமம் சுமக்கும் கழுததையமாக இருக்கிறமார்கள. வபமாருதளத்திரைட்டி 

தவத்துப் பமார்த்து மகிழ்வதுதைமான் குறிக்சகமாளமாக இருக்க சவண்டுமமா?”

நக்கீரைர் விளக்கம் கூறத் வதைமாடங்கினமார்:

“உலைகத்ததைவயல்லைமாம் ஒரு குதடயின் கீழ் தவத்து ஆளும் மன்னதனப் 

பமார்த்திருக்கிறமாய். தைனக்வகன எதுவும் இல்லைமாமல் இரைவும் பகலும் சவட்தட யமாட 

விதரையும் சவடதனயும் பமார்த்திருக்கிறமாய், இருவருசம உண்பது நமாழி. உடுப்பசதைமா 

சமலைமாதட கீழமாதட என்னும் இரைண்டு. பிற சதைதவகளிலும் ஒன்றமாகசவ, 

விளங்குகிறமார்கள. வசேல்வத்ததைச் சசேர்த்து தவப்பதைமாலும் பயன் இல்தலை. 

வசேலைவழிப்பதிலும் பயன் இல்தலை. வகமாடுத்தைலில்தைமான் பயன் இருக்கிறது. 

வசேல்வத்துப்பயன் ஈதைசலை.”
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80. பல்லைமாண்டு வமாழ்வது எப்படி?

பல்லைமாண்டுகளமாக நதரையின்றி வமாழ்தைல் எப்படி? என்று சகட்கின்றீர்கள வசேமால்கிசறன், 

சகளுங்கள:

மதனவி நற்பண்பு நிதறந்தைவளமாய் இருக்க சவண்டும். அவளுக்குப் பிறந்தை 

பிளதளகளும் அப்படிசய விளங்க சவண்டும். ஏவலைமாளசரைமா, தைமான் எண்ணுவது 

சபமான்சற எண்ணிப் பணிபுரிய சவண்டும். கமாவலைமாளனமாகிய சவந்தைனும், நமாம் வீட்தடக் 

கமாப்பது சபமான்சற நமாட்தடக் கமாக்கசவண்டும்.

அது மட்டுமமா?

ஊரில் வமாழும் சேமான்சறமார், அடங்கிய வகமாளதகயுதடய ஆன்சறமாரைமாய்த் திகழ சவண்டும்.

அப்புறம் நதரை ஏன் வரும், திதரை ஏன் வரும், குதற ஏன் வரும்?
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81. யமாதும் ஊசரை, யமாவரும் சகளிர்!

பூங்குன்றனமாதரைப் பமார்க்க வந்தைமார் ஒரு நண்பர். சிட்டுக் குருவி சபமால் கவதலையற்ற 

வமாழ்வு வமாழ வழி கூறும்படி சகட்டமார். புலைவர் தைம் வபமான்னுதரைதயத் வதைமாடங்கினமார்.

“எல்லைமா ஊரும் நம் ஊசரை! எல்சலைமாரும்: நம் உறவினர்!

தீதமயும் நன்தமயும் பிறர் வகமாடுக்க வருவதில்தலை நம்மமால் ஏற்படுவன! துன்பம் 

வருவதும் அததைத் துதடத்துக் வகமாளவதும் நம் வசேயலைமால் ஏற்படுவது

வவளளம் ஒடுகின்ற திதசேயில் மிதைந்து வசேல்லும் வதைப்பம் சபமாலை, இதறவன் எண்ணம் 

ஒடும் திதசேயில் உயிர்ப்புதண மிதைந்சதைமாடும்!

திறந்வதைரிந்தை நூசலைமாரின் நற்கமாட்சியமால் இவற்தறத் வதைளிந்சதைமாம்!

ஆதைலைமால், இவர் வபரியர் என்று புகழமமாட்சடமாம். இவர் சிறியர் என்று இகழவும் 

மமாட்சடமாம்!

இப்படி வமாழ்ந்தைமால் வநஞ்சேத்தில் பமாரைம் இருக்கமாது. சிட்டுக் குருவிசபமால் எட்டுத் திக்கும் 

ஒடிக்களிக்கலைமாம்.
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82. தைனி வமாழ்வும் குடும்ப வமாழ்வும்!

கன்றுகளும் வபண்மமானும் சூழ்ந்து நிற்கக் கதலைமமான் நிற்கிறது. சவடன் வருகிறமான். 

கதலைமமான் நடுக்கம் வகமாளகிறது. தைமான் மட்டுசம நின்றமால் விதரைவமாக ஒடிவிடலைமாம். தைன் 

கன்றுகள தைப்ப சவண்டுசம, தைன் கமாதைலி பிதழக்க சவண்டுசம என்று அஞ்சி ஒடுகின்றது. 

இந்தைக் கமாட்சி புலைவர் கண்தண விட்டு மதறயசவ இல்தலை. சிறிது வதைமாதலைவு வசேன்றமார். 

மமான் ஒன்று தைனியமாக நின்று சமய்ந்துக் வகமாண்டிருந்தைது. சவடன் வில்லுடன் ஒடி 

வந்தைமான் மமாசனமா பமாய்ந்து ஓடி மதறந்து விட்டது.

புலைவர் சிந்தைதன விரிந்தைது. குடும்பத்தைமால் ஏற்படும் வதைமால்தலைதய நிதனத்தைமார். தைனியமாக 

இருந்தைமால் எப்படிசயனும் வமாழ்ந்து வதைமாதலைத்து விடலைமாசம என்று எண்ணினமார். 

குடும்பம், கமால் விலைங்கமாய் இருக்கிறசதை என்று ஏங்கினமார்.

அப்படிசய தைளர்ந்து விடவில்தலை. அவர் மனந்சதைறினமார். தைன்தன நம்பி வமாழ்சவமாதரை 

நிதனத்தைமார். கதலைமமான் கடதமதய எண்ணினமார். தைன் கடதமதய ஆற்றக் கமால்கள 

விதரைந்தைன.
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83. “துன்ப உலைகம்"

வதைரு வழிசய நடந்து வசேன்ற பக்குடுக்தக நன் கணியமார் புதுப்பது அனுபவங்கள 

அதடந்தைமார். என்சன வமாழ்க்தக. என்சன உலைகம்.

ஒரு வீட்டிசலை சேமாப்பதற சகட்கிறது மற்வறமாரு வீட்டிசலை முழவு முழங்குகிறது.

ஒரு வீட்டில் திருமணம்!

அடுத்தை வீட்டிசலை பிணம்!

மணமமாகிய வபண்டிர் மகிழ்கின்றனர்; பிணமமாகிய கணவதனப் பிரிந்தை வபண்டிர் 

அழுகின்றனர்!

இவ்வுலைகின் தைன்தமசயமா மிகுந்தை துன்பம் வசேறிந்தைது.

இவற்தற உணர்ந்சதைமார் அழ சவண்டுமமா?

உலைகின் உண்தம இயல்தப உணர்ந்தைவர், துன்பத்ததை நீக்கிவிட்டு இன்பத்ததை மட்டுசம 

கண்டு நன்வனறிக்கண் ஈடுபட்டு மகிழ் சவண்டும்.
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84. நதரைத்து மூத்தைவர்கசள, சகளிர்!

நரிவவரூஉத்தைதலையமார் தைமாம் கண்ட அனுபவங்கதள உலைசகமார்க்கு, உதரைக்க விரும்பினமார்:

“பற்பலை வகமாளதககள சபசும் வபரிசயமார்கசள!

மீன் முள சபமான்று, நதரை மயிர் நீண்டு நிற்கக் கண்கதளச் சுறுக்கிப் பமார்க்கும் பயனற்ற 

முதுதமதய ஏற்றுக் குனிந்சதைமார்கசள! சகளுங்கள!

மழுதவ ஏந்தி வரும் எமன், பமாசேக் கயிற்றமால் உம்தமக் கட்டிக் கதைறக் கதைற 

இழுக்கும்சபமாது வருந்துவீர்கசள.

ஒன்று வசேமால்சவன் சகளுங்கள. நீங்கள உலைகிற்கு நன்தம எதுவும் வசேய்ய சவண்டமாம் 

தீதம எதுவும் வசேய்யமாமல் இருந்தைமால் சபமாதும்!

அப்வபமாழுது, எல்சலைமார்க்கும் மனங் குளிரும்; அது மட்டுமின்றி, எமன் இழுப்பதைற்குப் 

பதில் உம்தம, நல்லைறம் வரைசவற்று வமாழ்த்துக் கூறும்!”
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85. சவம்பும் அமுதைமும்

வபருந்திருமமாவளவன் அதவயில் அமர்ந்திருந்தைமான். மமாடலைன் மதுதரைக் குமரைனமார் 

வந்தைமார்.

“சபமாய் வருகிசறன் மன்னமா”. என்றமார்.

“புலைவசரை, பரிசில் வபறமாமல் சபமாகிறீர்” என்றமான் வளவன்.

“புறப்பட்டு விட்சடன். பக்கத்து நமாட்டிற்குச் வசேல்கிசறன். அவன் ஒரு சிற்றரைசேன்தைமான். 

வறுதமயமால் வமாடுகிறமான். வரைகஞ் சசேமாறுதைமான் வகமாடுப்பமான் அதுசவ அமுதைம் 

மமாசவந்தைசரையமாயினும், மதியமாதைமாதரை நமாங்கள மதிப்பதில்தலை. அவர் வசேல்வத்ததை 

மதிப்பதில்தலை. அது சவம்பு” என்றமார் புலைவர்.

புலைவதரைத் சதைற்றிப் பரிசேளித்து அனுப்பினமான் வளவன்.
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86. கடல் சமல் எழும் கதிரைவன் நீ

வவற்றிக்குக் கட்டியங் கூறி, குருதிக் கதற படிந்தை வமாட்கள ஆயிரைம் அதவ, 

வசேவ்வமானத்தின் வனப்புப் சபமான்றன!

கமால்கள ஒடுவதைமாசலை கழல்கள அறுந்து விழ்ந்தைன... அதவ, வகமால்சலைற்றின் வகமாம்பு 

சபமான்றன...

அம்பு பட்டதைமால் மமார்புக் கவசேங்களில் துதளகள சதைமான்றின... அதவ, இறந்து 

பட்டவர்களின் எண்ணிக்தகதயக் குறிக்கும் இலைக்கம் சபமான்றன...

பரிகள, வலைமும் இடமும் பமாய்ந்து, வமாய்களிற் குருதி படிந்து, எருததைக் கவ்விய புலி 

சபமான்றன...

களிறுகள, சகமாட்தடக் கதைவம் பிளந்து, சகமாடு முறிந்து, உயிர் உண்ணும் கூற்றுவன் 

சபமான்றன...

ஆனமால் அவசனமா தைமாவும் குதிதரைவயமாடு தைகதைகக்கும் சதைர் ஏறிக் கருங்கடலில் 

ஞமாயிறுசபமாற் கமாட்சி தைருகிறமான்.

அவன் சதைசரைமாடு சபமாரைமாடும் பதகவர் சவசரைமாடு வபயர்ந்து விழுவர்... தைமாயற்ற குழந்ததை 

சபமாற்கதைறி அழுவர்.
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87. புகழ் என்றமால் இதுவன்சறமா புகழ்!

பல்யமாகசேமாதலை முகுகுடுமிப் வபருவழுதிதயப் பமாடினமார் கமாளிகிழமார். அது, 

புகழ்ப்பமாட்டு. அதைன் வபமாருள இசதைமா...

“வடக்சக, பணி குளிக்கும் இமயம்; வதைற்சக, திதரைவகமாண்டு கதரை சமமாதும் குமரி;

கிழக்சக, பண்டு சேகரைரைமால் சதைமாண்டப் பட்ட கீழ்க் கடல்;

சமற்சக, முத்து முதிர்ந்தை சமற்கடல்! இந் நமான்கு எல்தலைகளுளளும் அடங்கமாதை உன்புகழ் 

இரு கூறமாய் பிரிந்தைது;

ஒரு கூறு, மண் பிளந்து கீழ் வசேன்றது. மற்வறமான்று, விண் பிளந்து சமற் வசேன்றது. 

இவ்வமாறு வளர்ந்தை உன் புகழ்க்குக் கமாரைணம் ஆற்றல்! அது சகமாணமாது, வகமாளதக பிறழமாது,

வவற்றிக் வகமாடி சபமால் விண்ணுயர்ந்தை ஆற்றல்!

உன் ஆற்றல் அறியமாது, பதகவர் சபமாருக்கு வரின் அவர் அரைண்வவன்று, முறியடித்துப் 

வபமாருட்கதள பரிசிலைர்க்கு வழங்குக!

உன் வகமாற்றக் குதட வமாழ்க, அது முக்கணமான் சகமாயில் முன் தைமாழ்க!

அந்தைணர் உன்தன வமாழ்த்தை, அவர்க்கு உன் வசேன்னி வணங்குக!

உனது மமாதலை, பதகவர் நமாட்டிற் புகுந்தை தீப் புதகயமால் வமாடுக!

உன் சினம், முத்தைமாரைம் தைவழ, முறுவல் ஒளிரை நிற்கும் உன் மதனயமாள முன் தைணிக

குளிர் மதி சபமான்றும், வகமாடுங் கதிர் சபமான்றும், நமாட்டமார்க்குத் தைண்தமயும், ஒட்டமார்க்கு 

வவம்தமயும் வழங்கி உன் திறம் ஓங்குக!

முதுகுடுமிப் வபருவழுதிசய, சேமாதலை சதைமாறும் புகழப்படும் நின் வபயர், கமாதலையிற் கதிர் 

மமாதலையில் மதி!
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88. “அறப் சபமார்”

பழங்கமாலை மன்னர் அறப்சபமார் வசேய்தைனர். சபமாருக்கு முன்னர் விடுக்கும் எச்சேரிக்தக இது:

“எம் அம்பு புறப்படுகிறது, எச்சேரிக்தக!

பசுதவயும், பசுதவப் சபமான்ற பிரைமாமணரும் வபண்டிரும், பிணியமாளரும், வபமான் 

சபமான்ற புதைல்வதரைப் வபறமாதைவரும், விதரைந்து அரைண் சசேர்க!” என்று அறஞ்சேமாற்றி மறம் 

சபமாற்றும் முதுகுடுமிப் வபருவழுதி வமாழ்க!

அவன் பதட யமாதனகள சமற் பறக்கும் வகமாடிகள விண்தண மூடுகின்றன, கதிரைவன் 

கண்தணயும் மூடுகின்றன!

கூத்தைர்க்குப் வபமான் வழங்கிக் கடல் வதைய்வத்திற்கு விழமாக் கண்ட வநடிசயமான் யமார்? 

அவன் முதுகுடுமியின் முன்சனமான்! அவன் வவட்டிய பஃறுளி யமாற்று மணற் பரைப்தபப் 

பமாரும்!

அம்மணலிலும் பற்பலைவமாய்க் குடுமியின் வமாழ்நமாட்கள வபருகுக!
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89. இளஞ் சசேட் வசேன்னி

இளஞ்சசேட் வசேன்னி சிறந்தை மன்னன். எததையும் வசேம்தமயமாகச் வசேய்வமான். ஒன்தறச் 

வசேய்து பின் வருத்தைப்படமமாட்டமான். பமார்த்தைவுடன் எவதரையும் வதைரிந்து வகமாளவமான். 

சகமாள வசேமால்தலைக் சகட்க மமாட்டமான். புகழ் பமாடுசவமாதரை நம்பமான். அவன் பிறர் வசேய்யும் 

குற்றத்ததை நன்கு ஆரைமாய்வமான். நடு நிதலை தைவறமாமல் தைண்டதன அளிப்பமான். தைவறு 

வசேய்தைவன், கமாலைடியில் வீழ்ந்து மன்னிப்புக்-சகட்டமால் தைண்டதனதயக் குதறப்பமான்; 

அவனிடம் முன்னிலும் அதிகமமாக அன்பு கமாட்டுவமான். புலைவவரைல்லைமாம் அவன் புகழ் 

பமாடினர்.
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90. பமாட்டுக்குப் பரிசு!

வபருங் கடுங்சகமா சசேரைசவந்தைன். அவன் ஆறு வளம் மிக்கது. அவ்வூர்ச் சிறுமியர் ஆற்றில் 

நீரைமாடுவர். ஆற்று மணலில் சிற்றில் கட்டுவர். பமாதவ வசேய்து அதைற்கு மமாதலை சூட்டுவர். 

மக்கள உளளத்தில் கதலை வமாழ்ந்தைது. மகிழ்ச்சி தைவழ்ந்தைது.

பமாணனும் பமாடினியும் அவதனப் பமார்க்கச் வசேன்றனர். அவன் வீரைத்ததைப் புகழ்ந்து 

பமாடினமாள பமாடினி. பமாணன் ஒத்துப் பமாடினமான். பமாடினி பலை கழஞ்சுப் வபமான்னமால் ஆன 

வபமாற்வகமாடிதயப் பரிசேமாகப் வபற்றமாள. பமாணசனமா வவளளிநமாரில் வதைமாடுக்கப் வபற்ற 

வபமாற்றமாமதரைப் பூ மமாதலை வபற்றமான்.

இதைதனப் பமார்த்துக் வகமாண்சட இருந்தைமாள இளவவயினி.

“எனக்சகன் பரிசேளிக்கவில்தலை” என்றமாள. பரிசுப் வபமாருளகள வந்து குவிந்து கிடந்தைன.
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91. அறசனமா? திறசனமா?

வநட்டிதமயமார் முதுகுடுமிப் வபருவழுதிதயப் பமார்க்கச் வசேன்றமார். இன்முகத்சதைமாடு 

வரைசவற்றமான். மகிழ்ந்து உதரையமாடத் வதைமாடங்கினமார். “அரைசசே உன்னிடம் ஒரு குதற 

இருக்கிறது. உன்னிடம் வருசவமார் அதனவதரையும் ஒசரை தைன்தமயமாக வரைசவற்பதில்தலை 

நீ”

“எல்சலைமாதரையும் நன்கு வரைசவற்கிசறசன. இப்சபமாது தைமாசன உங்கள கண்முன் 

பமாணர்களுக்குப் பரிசேளித்சதைன்”

“ஆம், பமாணர்களுக்குப் வபமாற்றமாமதரைப் பூதவச் சூடுகிறமாய். புலைவர்களுக்கு யமாதனயும் 

சதைரும் அளிக்கிறமாய். ஆனமால் உன்னிடம் வரும் பதகவர் மண்தணப் பறித்துக் 

வகமாளகிறமாசய, புலைவரிடம் இனிக்கப் சபசும் நீ பதகவதரை சினந்து சநமாக்குகிறமாசய!”
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92. “தகதயக் கமாட்டு”

கபிலைர், வசேல்வங் கடுங்சகமா வமாழியமாதைதனப் பமார்க்கச் வசேன்றமார். “தகதயக் கமாட்டு” 

என்றமார் புலைவர். புலைவர் தக சரைதக பமார்க்கப் சபமாகிறமாசரைமா என்று தகதயக் கமாட்டி 

நின்றமான். தகதயப் பிடித்துப் பமார்த்துக் வகமாண்சட,

“வகமாதலையமாதனகதள இழுத்துப் பிடிக்கிறது உன் தக. குதிதரைகதள அடக்குகிறது உன் 

தக. வில்தலை வதளக்கிறது உன் தக வந்தைவர்க்குப் பரிசுகதள வமாரி வமாரி வழங்குகிறது 

உன் தக. இதைனமால் உன் தக உரைம் வபற்றிருக்கிறது. இது உலைக இயல்புதைமான்

மன்னன் தகதய விடுத்தைமார். தைன் தகதயக் கமாட்டினமார். “என் தகதயப் பமார். ஊனும் 

கறியும் சசேமாறும் துதவயலும் எடுத்து உண்பததைத் தைவிரை சவறு இல்தலை. இதைனமால் தைமான் 

என்தனப் சபமான்றவர் தககள வமன்தமயமாய் இருக்கின்றன. இதுவும் உலைகத்து 

இயல்புதைமாசன” என்றமார்.

100



93. மதைம் பிடித்தை யமாதன!

யமாதனக்கு மதைம் பிடித்தைது. அது, கட்டுத்தைறிதய அறுத்துக் வகமாண்டு பிளிறியவமாறு, 

ஒட்டம் எடுத்தைது.

வபருநற் கிளளி அதைதனப் பமார்த்தைமான். அதைன் மதைத்ததை அடக்குசவன் என்று எழுந்தைமான். 

யமாதனதய எதிர் வகமாண்டமான்; அதைன் சமற் பமாய்ந்தைமான் முதுகில் சமல் அமர்ந்து 

கமாதுகதளப் பற்றித் திருகினமான்; கமால்கதளக் வகமாண்டு, வயிற்றில் இடித்தைமான்.

யமாதன, அடிபட்டதும் சமலும் விதரைந்தைது; புயல் சபமால் பறந்தைது.

மக்கள மருண்டனர். “ஐசயமா, யமாதனக்கு மதைம் பிடித்து விட்டசதை, அதைன்சமல் 

அமர்ந்திருப்சபமான் எவன்?” என்று சகட்டனர். புலைவர் கூறினமார்:

“அவன் வபயர் மறலி! புலி நிறக் கவசேத்தில் கதணகள பமாய்ந்து கிழித்தை மமார்தபக் 

வகமாண்டவன்.

யமாதனதயப் பமாருங்கள, அது புயலிற் சிக்கிய நமாவமாய் சபமான்றும், மீன்களுக்கிதடசய 

திங்கள சபமான்றும் ஒடுகின்றது.

சுறமாமீதனப் சபமான்ற வமாள மறவர் அதைதனத் வதைமாடர்கின்றனர். ஆயினும், அது கமாற்றுப் 

சபமால் கடுகி விதரைகின்றது. பமாருங்கள, அதைன் கமால்கள நிலைத்தில் இல்தலை...

களவளமாழுகும் வளஞ்சேமார்ந்தை நமாட்தடயுதடயவன் கிளளி, களளுண்டு மதைம் வகமாண்டது 

அவன் யமாதன.

அவனுக்கு ஒரு சிறு துன்பமும் சநரைமாது, பமார்த்துக் வகமாளக யமாதனசய! இல்தலைவயன்றமால்

உன் வயிறு, உதடந்தை பமாதனசய!
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94. “அண்ணனும் தைம்பியும்”

சபமார்க் சகமாலைம் பூண்டு எதிவரைதிசரை நின்றனர் நலைங்கிளளியும் வநடுங்கிளளியும். புலைவர் 

சகமாவூர் கிழமார் ஓசடமாடி வந்தைமார். முதைலைமாவது நலைங்கிளளிதய நமாடினமார். நலைங்கிளளியின் 

இருகரைங்கதளயும் பிடித்துக் வகமாண்டு ‘அரைசசே நமான் சகட்கும் சகளவிகட்குப் 

வபமாறுதமயுடன் பதில் கூறுக’ என்றமார்.

“உன் கண்ணி?”

“ஆத்தி”

“உன் குலைம்?”

“சசேமாழர் குலைம்"

“மன்னமா சகள. நீ பனம் பூ மமாதலைசயமா சவப்பந் தைமாசரைமா அணியவில்தலை. ஆத்திமமாதலை 

அணிந்திருக்கிறமாய். உன்தன எதிர்ப்பவன் கண்ணியும் அதுசவ. இருவர் வவல்லுதைல் 

இயல்பு அல்லை. ஒருவர் சதைமாற்பது உறுதி. அவனும் சசேமாழசன. உங்கள வசேயலைமால் குடி 

வபருதமயதடயமாது. பிறர் கண்டு எளளி நதகயமாடுவர்” என்று கூறிக் வகமாண்சட 

மன்னதன இழுத்துச் வசேன்றமார். ஆட்டுக் குட்டிசபமால் பின் வதைமாடர்ந்தைமான். 

வநடுங்கிளளியிடம் வந்தைனர். பதக முறிந்தைது. உறவு நிதலைத்தைது.
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95. “மரைம்படு சிறு தீ”

சவல் முதனயமால் வநற்றி வியர்தவதயத் துதடத்து நின்று வவஞ்சினங் கூறினமான் 

சவந்தைன். வபண் சகட்க வந்தைவன் அவன்.

மகட் வகமாதட மறுக்கும் தைந்ததையும் மறச் வசேமாற்கள கிளத்தினமான்!

இது, சபமார் வரும் என்பதைற்கு அறிகுறி! மன்னன் மகள ஒடி வந்தைமாள.

“அப்பமா என்னமால்தைமாசன இவ்வளவு சகடு” என்றமாள

மன்னன், “வபண்சண, வபரிய மரைத்தில் பட்ட சிறு தீ, மரைம் முழுவததையும் சுட்வடரிக்கும்! 

அதுசபமால், இவ்வூரிற் பிறந்தை சிறுமி நீ உன்தனத் துதணவகமாண்டு சபமார்த் தீ 

புதககின்றது. அது, ஊதரைசய சுட்வடரிக்கப் சபமாகின்றது” என்றமான்.
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96. “தக சவல்”

பமாண்டியன் சிறுவன் என்றனர். சினமிகுந்து எழுந்தைமான் வநடுஞ்வசேழியன். சிற்றரைசேர் 

ஐவசரைமாடு சசேரைனும் சசேமாழனும் கூடித் தைதலையமாலைங்கமானத்தில் எதிர்த்தைனர். பதகவர் 

வீழ்ந்தைனர். இருவபருசவந்தைரும் சபமார்க்களத்தில் மடிந்தைனர். அவருதடய முரைசேம் 

வநடுஞ்வசேழியன் தகக்கு வந்துவிட்டது.

அவர்களுதடய மதனவியர் அழுது வகமாண்டு ஓடிவந்தைனர். இறந்தை கணவதரை எண்ணிக் 

கதைறித் துடித்தைனர். தகம்தமக் சகமாலைம் பூண்பதைற்கமாகக் கூந்தைதலைக் கதளந்தைனர். 

இக்கமாட்சிதயக் கண்டன வசேழியன் கண்கள. வநஞ்சேத்துள இரைக்கம் புகுந்தைது. தகசவல் 

சபமாரிடுதைதலைத் தைமானமாகசவ நிறுத்திற்று.
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97. இரைந்து, உயிர் வகமாண்டமான் எமன்

சசேமாழன் கிளளி வளவன், குள முற்றத்து அரைண்மதனயில் இறந்தைமான் என்ற வசேய்தி 

நமாவடங்கும் பரைவியது. நப்பசேதலையமார் அதைதன நம்பவில்தலை.

“நமன் வந்துதைமாசன வகமாண்டுசபமாயிருப்பமான்? வளவன் முன் நமன் எம்மமாத்திரைம்?

“சபமார் வசேய்திருந்தைமால் அப் புல்லைன் வநமாறுங்கியிருப்பமான். விற்சபமாரைமாயினும் சேரி, 

மற்சபமாரைமாயினும் சேரி. எப்சபமாரிலும் வளவன் வவன்சறயிருப்பமான். ஆயின் நமன், 

பமாணதரைப்சபமால் வந்து பமாடித் வதைமாழுது, வளவன் உயிதரைசய பரிசிலைமாய்க் சகட்டுப் 

வபற்றிருக்க சவண்டும். ஆம் சவறு எதுவும் நடந்திருக்கமாது.” என்றமார் நப்பசேதலையமார்.
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98. புகழ் மூடும் தைமாழி

வளவன் இறந்துபட்டமான் அவன் பூதைவுடதலைத் தைமாழியுள தவத்து மூடினர். ஐயூர் 

முடவனமார் இததை சநரிற் கண்டமார். அவர், தைமாழி வசேய்து வகமாடுத்தை குயவதனக் 

கூப்பிட்டமார்.

“கலைஞ் வசேய்சவமாசன! வளவன் பூதைவுடம்தப மதறக்கும் தைமாழிதயச் வசேய்துவிட்டமாய். 

ஆனமால், அவன் புகழ்உம்தப மூடும் தைமாழிதயச் வசேய்ய உன்னமால் இயலுசமமா?

அதைற்கு என்ன வசேய்ய சவண்டும் வதைரியுமமா?

உலைதகசய திகிரியமாக்கி, களிமண்ணமாக்கி குதழத்து, ஒரு தைமாழி வசேய்ய சவண்டும். 

முடியுமமா உன்னமால்” என்று சகட்டமார் ஐயூர் முடவனமார்.
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99. “சுட்டுக் குவி”

வமாரிவழங்கும் வளளல் ஆய்அண்டிரைன். யமாதன, குதிதரை, சதைசரைமாடு வபமாருள பலை 

பமாடுசவமார்க்கு அளிப்பவன்.

அந்சதைமா! ஆய் உயிர் துறந்தைமான். அருதம மதனவியரும் உயிர் நீத்தைனர். “சுட்டுக் குவி” 

என்பது சபமால் ஆந்ததை அலைறியது. சுடுகமாட்டில் ஈம விறகு அடுக்கி அவதனயும் அவன் 

துதணவியதரையும் தீ தவத்துச் சுட்டுச் சேமாம்பலைமாக்கினர். கண்கலைங்கினர் புலைவர். கண்ணிர் 

விட்டுக் கதைறினர். பசி வமாட்டசவ சவறு நமாடுகதள சநமாக்கி நடந்தைனர். புலைவர் நிதலை 

சபரிரைக்கத்திற்குரியது.
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100. “பிந்தி வந்தைமார்”

ஆற்றின் நடுசவ ஒரு மணல் திட்டு. இதலையற்ற வபரிய மரைம் நிற்கிறது. அம்மரைத்தைடியில் 

அமர்ந்தைமான் சகமாப்வபருஞ் சசேமாழன். வடக்குத் திதசே சநமாக்கி உண்ணமா விரைதைமிருக்கத் 

வதைமாடங்கினமான். நண்பர் சிலைர் வந்து அருசக அமர்ந்தைனர். பூதைநமாதைனமார் ஓசடமாடி வந்தைமார். 

அருகில் அமரைப் சபமானமார். மன்னன் உடன்படவில்தலை. மன்றமாடினமார் புலைவர். மறுத்துக் 

கூறினமான் மன்னன்.

“மன்னமா உன்சனமாடு சேமான்சறமார் வடக்கிருக்கின்றனர். நமானும் அவர்கதளப்சபமால் உடசன

வரைமாமல் சிறிது தைமாமதைமமாக வந்சதைன் என்பதைற்கமாக அனுமதி அளிக்க மறுக்கிறமாசயமா” 

என்று வருந்தினமார்.
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101. “கமாதைல் நன் மரைம்”

புலைவர் சமமாசிசேமாத்தைனமார் தைன் வழிசய வசேன்று வகமாண்டிருந்தைமார். வழியின் இருமருங்கும 

வநமாச்சி மரைங்கள. வகமாஞ்சே தூரைம்தைமான் சபமாயிருப்பமார். இளமங்தக வயமாருத்தி ஓடிவந்து 

வநமாச்சிப் பூதவக் கமாதைலுடன் பறிப்பததைக் கண்டமார். பறித்து இதடயில் வசேமாருகிக் 

வகமாண்டு சிட்டுப்சபமால் பறந்து விட்டமாள.

சமலும் சிறிது தூரைம்தைமான் வசேன்றிருப்பமார். வீரைன் ஒருவன் தைதலைவதைறிக்க ஓடிவந்தைமான். 

ஆவசலைமாடு வநமாச்சிப்பூதவப் பறித்து கண்ணியமாகக் கட்டித் தைதலையில் சூடினமான். கச்தசே 

கட்டி யிருந்தைமான். தகயில் வில்லும் இருந்தைது சகமாட்தடக் கமாவதலை சமற்வகமாண்ட வீரைன். 

பதகவர் தைன் நகதரைப் பற்றமாதைபடி நகதரைக் கமாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டவன். “வநமாச்சிசய, 

மங்தகயர் மட்டுமல்லை மமாவபரும் வீரைரும் கமாதைலிக்கும் கமாதைல் நன் மரைமமானமாய்” என்று 

வமாழ்த்திக் வகமாண்சட வசேன்றமார்.
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102. “கணவன் ஊர்ந்தை குதிதரை”

மறக்குலை மங்தக. ஒசரை புதைல்வன். அவனும் தகக்குழந்ததை சபமார் முரைசு முழங்கியது. 

கணவன் விதட வபற்றுப் சபமாய்விட்டமான்.

சபமார் முடிந்தைது. சிலைர் திரும்பினர். யமாதன, பரி, சதைர் மீது வந்தைனர். தகக்குழந்ததைதய 

இடுப்பில் தவத்துக்வகமாண்டு வரும் குதிதரைகதள வயல்லைமாம் பமார்க்கிறமாள.

தைன் கணவன் ஏறிச் வசேன்ற பரிதயக் கமாணவில்தலை. கணவதனயும் கமாணவில்தலை. 

கவதலை பற்றியது.

“குதிதரை வரைவில்தலை. எல்சலைமாருதடய குதிதரைகளும் வந்து விட்டனசவ. என் கணவர் 

ஊர்ந்து வசேன்ற குதிதரை வரைக்கமாசணமாசம. இரு சபரைமாறு கூடும் இடத்தில் அகப்பட்ட வபரு

மரைம்சபமால், இரு வபரும் பதடக்கு இதடசய அகப்பட்டு அதலைப்புண்டு அழிந்தைசதைமா?” 

என்று புலைம்பினமாள.
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103. “உதற சமமார்த் துளி”

ஒரு முது மகள அவள சதைமாற்றம் எப்படி இருக்கிறது?

மணப் வபமாருள மறந்தை கூந்தைல், நதரைத்தை தைதலை, பஞ்சேதடந்தை கண்கள, சுருக்கம் விழுந்தை 

சதைமால். அவள வற்றி உலைர்ந்தை களளிசபமால் சதைமான்றுகின்றமாள. ஆனமால் அவள 

வபற்வறடுத்தை மகன் யமார் வதைரியுசமமா? அவன் ஒரு வகமாளதள சநமாய். குடப் பமாதலைக் 

வகடுக்கும் சிறு சமமார்த் துளி அவன். அவ்வீரைன் தைனித்துச் வசேல்கின்றமான்.

பதகவர்கள பட்டமாளம் பட்டமாளமமாய் அப்படி அப்படிசய வீழ்ந்து மடிகின்றனர் அவன் 

வீரைம் என்சன!
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104. வகமாளதக மறவமாதை குமரைன்

‘சபமாய் வருகிசறன்.அம்மமா’ என்றமான் வீரைன். 'சபமாய் வமா, ஆனமால், வகமாளதகதய 

மறந்துவிடமாசதை” என்று வசேமால்லிக் வகமாண்சட வழி கூட்டி அனுப்பினமாள தைமாய்.

கூரிய சவதலை தகப்பிடித்தைமான். புலி சபமான்று சபமார்க்களம் புகுந்தைமான். பதக வீரைர் 

வபருங்கடல் சபமால் சூழ்ந்தைனர். முன்னணிப் பதடதயப் பிளந்து ஊடறுத்துச் வசேன்றமான். 

பதகக் கூட்டம் பிணக் குவியல் ஆனது. ஐசயமா, அந்தை மறவனும் பட்டு வீழ்ந்தைமான். 

பதகவரைமால் சிததைக்கப்பட்டமான்.

சபமார்க்களம் வசேன்றமாள மறத்தி. சிததைந்து கிடந்தை மகன் உடதலைக் கண்டமாள. தைன் 

வகமாளதக தைவறமாதை குமரைனுதடய தைமாய் என்பதைமாசலை வபருமிதைம் வகமாண்டமாள. மகிழ்ச்சிப் 

வபருக்கமால், வற்றிய மமார்பில் பமால் சுரைந்தைது.
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105. அருவிதலை நல்லைணி

வடக்கிருந்தைமான் சசேமாழன். பிசிரைமாந்ததையமாரும் வந்து அருசக அமர்ந்து விட்டமார். இதைதனக் 

கண்டு விட்டுத்தைமான் வீட்டிற்குத் திரும்பினமார் புலைவர் கண்ணகனமார்.

வீடு அதடந்தை புலைவர் தைன் எதிசரை வந்து நின்ற மதனவிதயசய பமார்த்தைமார். அவள 

கழுத்தில் கிடந்தை வபமான்னணி மீது கண்கள பதிந்து விட்டன.

புலைவர் முகத்தில் நிலைவிய சசேமாகத்ததைக் கண்டமாள மதனவி. தகயில் வபமாருள 

இல்லைமாதமசய கவதலைக்குக் கமாரைணசமமா என்று நிதனத்தைமாள. கழற்றிக் வகமாடுக்கப் 

சபமானமாள. அடகு தவத்துப் வபறலைமாமல்லைவமா? “கழற்றமாசதை கமாதைலி, சசேமாழன் தைந்தை பரிசு 

அது. வபமான், பவளம், முத்து மணி ஆகியவற்றமால் ஆன வபமான்னதக. எங்சகமா 

சுரைங்கத்தில் பிறந்தைது வபமான். ஆழ்கடல் அடியில் சதைமான்றியது முத்து. கீழ்க்கடல் வபமாருள 

பவளம். மதலையில் பிறந்தை வபமாருள மணி. இவற்தற ஒன்றமாய்ச் சசேர்த்துக் 

சகமாதவயமாக்கியதைமால் அழகிய அணியமாகியது. இததைப்சபமால் சேமான்சறமார் சேமான்சறமாசரைமாடு 

கூடுவர். பிசிரைமாந்ததையமார் இதைற்கு எடுத்துக்கமாட்டு” என்று கூறி முடிப்பதைற்குள சபமாலை 

வபமாலை வவன்று நீர்த்துளிகள உதிர்ந்தைன.
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106. “கயல் மீன் வகமாடி”

வமாரி வழங்கும் வளளல் எவ்வி. அவனது வள நமாட்டில் ஆற்றின் இரு புறமும் மதைகுகள. 

ஆற்று நீர் சேலை சேலைவவன்று ஓடிக் வகமாண்டிருக்கும். வகமாடு வவயிலில் உழவர் 

வநல்லைறுப்பர். பரைதைவர் மதுவுண்டு கடல் சவட்தடயமாடுவர். நிலைமாவில் மங்தகயசரைமாடு 

கூத்தைமாடுவர். பரைதைவ மகளிர் நுங்குடன் கருப்பஞ் சேமாற்தறயும் இளநீதரையும் கலைந்து குடித்து 

மகிழ்வர்; கடலைமாடுவர்.

கடற்கதரை வயலில் கயல் மீன் பமாயும் வநற் சபமாரில் நமாதரை உறங்கும் இத்தைதகய நமாட்தட 

பமாண்டியன் வநடுஞ்வசேழியன் வவன்றமான். அந்தைக் கயல் மீன் வகமாடி பட்வடமாளி வீசிப் 

பறந்து வகமாண்டிருந்தைது.

114



107. “கன்தற சநமாக்கிய கறதவப் பசு.”

தைதலையில் மமாதலை இல்தலை. சமனியில் வமல்லிய ஆதட கிதடயமாது. முகமன் சபசும் 

வழக்கம் அவனுக்குத் வதைரியமாது. இத்தைதகய மறவன்தைமான் சபமார்க்களம் புகுந்தைமான்.

சபமார் நடந்து வகமாண்டிருக்கிறது. முன்னணிப் பதடயிசலை, தைன்சதைமாழதனப் பதகவர் 

சூழ்ந்து வகமாண்டனர். இதைதனக் கண்டமான் அம் மறவன்.

அவ்வளவுதைமான் அவன் கண்களில் தீப்வபமாறி பறந்தைது. குதிதரையின் கடிவமாளத்ததைப் 

பிடித்தைதும் பமாய்ந்தைது முன்னணிப் பதட சமல். ஈட்டிமுதன பதகவதரைக் குத்திக் 

குடல்கதளச் சேரித்தைது. அக் குடல்கள நழுவி வீழ்ந்து குதிதரையின் கமால்கதளச் சுற்றிக் 

வகமாண்டன.

சேங்கிலித் வதைமாடர் ப்சபமால் வதைமாடர்ந்து வசேல்லும் யமாதன வரிதசே சபமால் குடர்கள அவன் 

குதிதரையின் கமால்க்தளச் சுற்றிக் வகமாண்டன. அதைதனப் வபமாருட்படுத்தைவில்தலை. கன்தற 

சநமாக்கி விதரையும் கறதவப் பசுதவப் சபமால் பமாய்ந்தைமான்.
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108. ஆனந்தைக் கண்ணிர்

சபமார்ப்பதற சகட்டு சபமாருக்வகன எழுந்தைமான் சபமார் வீரைன். கச்தசே கட்டி தகயில் சவல் 

பற்றிப் வபற்ற தைமாய் முன் வசேன்று நின்றமான். மகன் மமார்தபத் தைடவிப் பமார்த்தைமாள. “மகசன 

வவற்றி வபறுக!” என்று வமாழ்த்தினமாள. அவளுக்கு வயது நூறு இருக்கும். தைளளமாடும் 

பருவம் வகமாக்கின் இறதகப் சபமால் வவளுத்தை தைதலைமயிர்

சபமார் முடிந்து பலைர் திரும்பி வந்தைனர். தைன் மகன் யமாதனதயக் வகமான்று விட்டுத்தைமான் 

இறந்தைமான் என்று சகளவிப்பட்டமாள. கண்ணிர்த் துளிகள சிந்தின. மதழ வபய்தை மதலை 

மூங்கிலிருந்து மதழத் துளிகள வீழ்வன சபமால் மிகுதியமான துளிகள வீழ்ந்தைன. ஆனந்தைக் 

கண்ணிர் அது. மகதன வபற்வறடுத்தை சபமாது மகிழ்ந்தைததை விடப் வபருமகிழ்ச்சி 

வகமாண்டமாள.

116



109. வபற்ற நமாளினும் வபரிது மகிழ்ந்தைமாள

வயதைமான மறத்தி, நரைம்பு புதடத்துத் சதைமான்றியது சதைமாள வமலிந்திருந்தைது. தைமாமதரை இதலை 

சபமால் அடி வயிறு ஒட்டியிருந்தைது. சபமாருக்கு வசேன்ற புதைல்வதன எதிர்பமார்த்துக் 

வகமாண்டிருந்தைமாள.

“சபமார்க்களத்தில் உன் மகன் புறங் வகமாடுத்தைமான்” என்று கூறினர் பலைர். அது சகட்டு 

ஆர்த்வதைழுந்தைமாள அம் முது மகள.

“என் மகன் புறங் வகமாடுத்திருப்பின் அவனுக்குப் பமாலூட்டிய என் மமார்தப 

அறுத்வதைறிசவன் என்று வஞ்சினங் கூறி, வமாசளந்திப் சபமார்க்களம் சநமாக்கி ஓடினமாள.

சபமார்க்களம் புகுந்தைமாள. எங்கும் பிணக் குவியல். பிணங்கதள நீக்கி விட்டுத் தைன் 

மகதனத் சதைடினமாள. வசேங்குருதி நடுசவ சிததைந்து கிடந்தைமான் மகன். வபற்ற நமாளினும் 

வபருமகிழ்ச்சி வகமாண்டமாள அம் முது மறத்தி.

117



110. ஒசரை மகன்

முதைல் நமாள சபமாரிசலை, பதகவர் தைம் யமாதனதயக் வகமான்று, தைந்ததை மடிந்தைமான், 

இரைண்டமாம் நமாள சபமாரிசலை, நிதரைகவர்ந்தை பதகவதரை மறித்துக் வகமான்று மடிந்தைமான் 

வகமாழுநன்!

மூன்றமாம் நமாளும் சபமார்ப் பதற ஒலித்தைது...

கணவனும் தைந்ததையும் மடிந்தை பின்னரும், தைன் ஒசரை மகதனயும் சபமார்க்கு அனுப்பப் 

புறப்பட்டமாள அம்மறத்தி

தைன் மகனுக்குப் புத்தைமாதட உடுத்தினமாள; அவன் தைதலையில் எண்வணயிட்டு வமாரினமாள;

சவல் ஒன்தற எடுத்துக் தகயில் வகமாடுத்தைமாள.

“சபமா, மகசன, சபமா...

“சபமார்க்களம் அதழக்கிறது, சபமா” என்று அனுப்பினமாள.
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111. சகடயம் தைமா

மறவன் சபமாருக்குச் வசேன்று திரும்பி வந்தைமான். சபமாரில் பதகவன் ஒருவதனக் வகமான்ற 

வசேய்திதய ஊவரைல்லைமாம் வசேமால்லிப் வபமாருதம யடித்தைமான். “சகடயத்ததைத் தைருக” என்று 

துடிதுடித்துக் வகமாண்டிருந்தைமான்.

புலைவர் அரிசில் கிழர் அவ்வழிசய வந்தைமார். சநற்று வகமால்லைப்பட்ட மறவதனயும் அவன் 

தைம்பிதயயும் நன்கு அறிந்திருந்தைமார். இங்சக துளளிக் வகமாண்டிருக்கும் மறவதனக் 

கண்டதும் அவருக்குச் சிரிப்பு வந்தைது. ஏன் தைம்பி வீணமாகக் கத்துகிறமாய். நீ சகடயத்சதைமாடு 

சபமாய் கல்மதறவில் நின்றமாலும் தைப்பமமாட்டமாய். நீ சபமாரில் வகமான்றமாசய, அவன் தைம்பி 

கண் சிவந்து அதலைகிறமான். உன்தனத் சதைடி அதலைகிறமான். சபமாரிட எண்ணமாசதை. ஒடி 

ஒளிந்துவகமாள” என்றமார். வீண் வபருதம அடித்தை மறவன் விக்கிப் சபமானமான்.
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112. வீரைத்தைமாய் கூறினமாள

“அம்மமா” என்று அதழத்து கூப்பிட்டுக் வகமாண்சட வந்தைமான் சபமார் உதட அணிந்தை மகன்.

“கண்மணி, உட்கமார்” என்றமாள தைமாய். “வசேமால்வததைக் கவனமமாகக் சகள. மகதனப் 

வபற்வறடுத்து வளர்ப்பது தைமாயின் கடன். அதைதனச் வசேம்தமயமாகச் வசேய்து விட்சடன். 

கல்வி அளித்துச் சேமான்சறமான் ஆக்குதைல் தைந்ததை கடன். உன் தைந்ததையும் தைன் கடதமதயச் 

வசேய்துளளமார். வகமால்லைன் கடதம சவல் வடித்தைல் உன் தகசவல் அதைதனக் கமாட்டுகிறது. 

மன்னனும் உனக்கு நல்வமாழ்வ. அளிக்கத் தைவறவில்தலை.

“தைமாசய, நமான் என் கடதமதயச் வசேய்யப் புறப்பட்டுவிட்சடன். வமாழ்த்தி விதட 

வகமாடுங்கள” என்றமான்.

“சபமாருக்குப் சபமாய்வமா. களிறு எறிந்து வபயர்தைல் உன் கடன்”

                                         

                                                                              ★
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